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Dit is een gecensureerde versie van het rapport, waarbij in
hoofdstuk 8 de gedetailleerde beschrijving van de habitatplekken en locaties van hazelmuissporen (punt 8.3) werd weggelaten en in hoofdstuk 9 eveneens de locaties van de recente
hazelmuiswaarnemingen plus de 250 m-straal errond. Dit om
te vermijden dat deze detailgegevens misbruikt worden om deze
gevoelige soort te verstoren. Het volledige rapport kan, mits
een gegronde motivatie, opgevraagd worden bij de auteur.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt Studie vzw.

Inhoudstafel
Samenvatting										

1

1. Inleiding											

5

2. Doelstellingen										

7

2.1. De actuele verspreiding nagaan									
2.2. Geschikte habitatplekken in kaart brengen							
2.3. Concrete beheervoorstellen uitwerken								
2.4. Vrijwilligers opleiden										
2.5. Overleg en sensibilisatie										

8
8
8
8
8

3. Historische en actuele waarnemingen				

9

3.1. Limburg / Luik											
3.1.1. Historisch										
3.1.2. Actueel											
3.2. Vlaams-Brabant											
3.2.1. Historisch										
3.2.2. Actueel											
3.3. West-Vlaanderen / Henegouwen								
3.3.1. Historisch										
3.3.2. Actueel											
3.4. Oost-Vlaanderen											
3.4.1. Historisch										
3.4.2. Actueel											
3.5. Antwerpen											

10
10
11
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16

4. Bedreigd omwille van complexe ecologische vereisten 21
5. Beheer											

25

5.1. Middelhout- en hakhoutbeheer: hoe meer variatie, hoe beter					
5.2. Ontwikkeling en behoud van geschikte bosranden						
5.3. Alles zo goed mogelijk verbinden								
5.4. Houtkanten en hagen: zowel verbindingen als woongebied					
5.5. Timing van werken										
5.6. Herintroductie											
5.7. Voor- en nadelen voor andere soorten								

26
28
30
31
32
32
33

6. Inventarisatiemethodiek						

35

6.1. Habitatplekken											
6.2. Hazelmuissporen											
6.3. Registratie van de gegevens									

36
36
40

7. Inventarisatiegebieden in 2006						

41

7.1. Limburg / Luik											
7.2. Vlaams-Brabant											
7.3. West-Vlaanderen / Henegouwen								

42
42
42

8. Resultaten inventarisatie 2006					

43

8.1. Tijdsbesteding											
8.2. Overzicht inventarisaties									
8.3. Details inventarisaties										
8.3.1. Alsemerbos										
8.3.2. Altembroek										
8.3.3. Berm Albertkanaal									
8.3.4. Bertembos										
8.3.5. Bois de la Canelle / Rond Bois								
8.3.6. Bois de la Hutte / Bois de Ploegsteert						
8.3.7. Bois des Houillères									
8.3.8. Bois des Ursulines									
8.3.9. Bois de Winerotte									
8.3.10. Bois du Roi										
8.3.11. Broekbos										
8.3.12. Bruulbos										
8.3.13. Bundersbos										
8.3.14. De Kevie										
8.3.15. De Kleiputten										
8.3.16. Herkenrodebos									
8.3.17. Holrakkerbos										
8.3.18. Hoogbos										
8.3.19. Kattenrot / Schoppemerheide							
8.3.20. Koebos / Langenbos									
8.3.21. Konenbos										
8.3.22. Langesteenbosjes									
8.3.23. Lobos											
8.3.24. Spoorwegberm									
8.3.25. Teuvenerberg / Gulpdal / Obsinnich							
8.3.26. Tier de Lanaye									
8.3.27. Veursbos / Roodbos / Vossenaerde							
8.3.28. Vrouwenbos / Stroevenbos / Sint-Gillisbos						
8.3.29. Wijerstraat										

44
48
54
55
57
59
60
62
64
66
68
70
72
74
77
78
79
81
82
83
85
88
91
93
94
97
98
109
116
117
124
131

9. Beheermaatregelen								
9.1. Toekomstvisie hazelmuismetapopulatie								
9.2. Gedetailleerde beheermaatregelen								
9.2.1. Broekbos										
9.2.2. Konenbos										
9.2.3. Spoorwegberm										
9.2.4. Teuvenerberg / Gulpdal / Obsinnich							
9.2.5. Veursbos / Roodbos / Vossenaerde							
9.2.6. Vrouwenbos / Stroevenbos / Sint-Gillisbos en Lobos				

133
134
136
140
143
145
151
158
163

10. Besluit										

169

11. Dankwoord									

173

12. Literatuur									

177

Samenvatting



De hazelmuis is een soort die in Vlaanderen beschermd en vermoedelijk zwaar bedreigd is. Omdat
haar status in Vlaanderen onvoldoende gekend was om de nodige beschermingsmaatregelen voor te
stellen en uit te voeren, voert de Zoogdierenwerkgroep sinds 2003 inventarisaties uit.

Net als voorgaande jaren wijzen de gegevens erop dat het huidige verspreidingsgebied beperkt is tot de oostelijke helft van
de Voerstreek. Hier vonden we hazelmuissporen in vijf bossen, die allemaal op zijn minst
gedeeltelijk aangewezen zijn als bosreservaat
(Broekbos, Konenbos, Teuvenerberg/Gulpdal/
Obsinnich, Veursbos/Roodbos/Vossenaerde en
Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos) en
langs gans de spoorwegberm ten oosten van
het centrum van Sint-Martens-Voeren. Ook
in het Lobos vonden we mogelijke sporen van
hazelmuis (twee aangeknaagde kersenpitten).
Alle overige bossen leverden geen enkel spoor
van hazelmuis (meer) op. Los van onze inventarisaties werd in Altembroek in 2005 een hazelmuis gezien, op exact dezelfde plaats als in de
jaren ’90.

© Griet Nijs

In 2006 werden inventarisaties uitgevoerd in Limburg/Luik (gans de gemeente Voeren ten oosten van
de N627 + 13 gebieden in Zuid-Limburg en de omgeving van de Voerstreek), Vlaams-Brabant (4 gebieden) en West-Vlaanderen/Henegouwen (3 gebieden in de omgeving van Ploegsteert) door 43 vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep. Voor de Limburgse bosreservaten gebeurde dit met de steun van
het INBO en voor de Voerense bossen met de steun van de Gemeente Voeren. De habitatkwaliteit
van deze bossen werd in kaart gebracht en de marginaal en optimaal geschikte habitatplekken werden
uitgekamd op zoek naar sporen van hazelmuis.

Jonge hazelmuis

Het totale aantal gevonden nesten (106) lag heel wat hoger dan in 2005 (16). Dit is gedeeltelijk te
danken aan de inventarisatie van een – qua habitatkwaliteit zeer geschikt – nieuw gebied (de Voerense
spoorwegberm) en waarschijnlijk ook aan een goede voortplanting ten gevolge van de zeer goede
vruchtzetting in 2006 van allerlei besdragende struiken (mirabel, zoete kers, …). De gegevens wijzen
dus nog steeds op een zeer kleine Vlaamse restpopulatie, die dringend beschermingsmaatregelen
nodig heeft om te blijven voortbestaan.
De concrete beschermingsmaatregelen die in voorgaand rapport (Verbeylen & Verbelen 2006) geadviseerd werden ter verbetering van de habitatkwaliteit en -connectiviteit en ontwikkeling van een
hazelmuismetapopulatie, worden in dit rapport op basis van de bijkomende inventarisatiegegevens
verder uitgewerkt. Zo werd voor de ganse gemeente Voeren ten oosten van de N627 een actuele verspreidingskaart, een habitatgeschiktheidskaart en een maatregelenkaart opgemaakt.



Al onze inspanningen leidden reeds tot heel wat acties ten voordele van de hazelmuis. De hier geadviseerde beheermaatregelen werden overgenomen in de in opmaak zijnde beheerplannen voor de
bosreservaten Broekbos, Teuvenerberg en Veursbos (Aeolus in opdracht van ANB). Dit betekent dat
– eens deze beheerplannen goedgekeurd zijn – de maatregelen ook daadwerkelijk zullen uitgevoerd
worden. Daarnaast overleggen we met allerlei terreinbeheerders (ANB/INBO, Gemeente Voeren,
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, NMBS/Infrabel, de plaatselijke Natuurpunt-afdeling,
privé-personen, …) om te bekijken wat haalbaar is. Als er in Voeren beheermaatregelen moeten uitgevoerd worden (zoals onderhoud van houtkanten) op locaties waar hazelmuis voorkomt, wint men
ons advies in. Op basis van de voorliggende gegevens adopteerde de Gemeente Voeren de hazelmuis
in het GALS-project (Gemeenten adopteren Limburgse soorten) en wordt er in 2007 een actieplan
uitgeschreven met maatregelen ten voordele van de hazelmuis. Al deze contacten zullen vanaf 2007
leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van beheermaatregelen op het terrein met hopelijk tijdig de
broodnodige versterking van de resterende hazelmuispopulatie tot gevolg.

Ook in de toekomst zal de Zoogdierenwerkgroep verdergaan met de kartering van het habitat en het
volledige verspreidingsgebied van de hazelmuis in Vlaanderen, zodat het beheerplan kan bijgestuurd
worden op basis van meer volledige gegevens. In Voeren is de verspreiding nu voldoende gekend
en starten we in 2007 met monitoring, die grensoverschrijdend uitgevoerd zal worden in samenwerking met onze Nederlandse collega’s (Zoogdiervereniging VZZ, Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen en Centraal Bureau voor de Statistiek).
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1. Inleiding
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Jonge hazelmuis

Om een volledig beeld te geven aan geïnteresseerden en meer bepaald terreinbeheerders die iets willen ondernemen ten voordele van de hazelmuis, vatten we in dit rapport nog eens alles samen wat we weten
over verspreiding, ecologie en beheer. In een
voorgaand hazelmuisrapport (Verbeylen &
Verbelen 2006) werden al concrete beschermingsmaatregelen aangeraden. Na bijkomende inventarisaties in 2006 en overleg met
terreinbeheerders worden deze hier verder
uitgewerkt, zodat dit rapport als een ‘handleiding’ op het terrein kan gebruikt worden.
Zo willen we hiermee de terreinbeheerders
alle nodige informatie bieden om te begrijpen wat een hazelmuis nodig heeft en de
nodige beschermingsmaatregelen te nemen.
Wie meer wil weten, kan zich verdiepen in de
voorgaande hazelmuisrapporten (Verbeylen
2004, Verbeylen 2005a, Verbelen et al. 2006,
Verbeylen & Verbelen 2006).

Door haar verborgen, nachtelijke levenswijze onder het bladerdek en haar sporadische
aanwezigheid is de hazelmuis nauwelijks
bekend bij het brede publiek. Tot voor kort
was er bijna niets geweten over de status
van deze bedreigde habitatrichtlijnsoort in
Vlaanderen, noch over de maatregelen die
genomen moeten worden om te voorkomen dat ze zou uitsterven. Sinds 2003 zet
de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt
Studie alles op alles om deze noodzakelijke
informatie te verzamelen en te laten leiden
tot de uitvoering van beschermingsmaatregelen, via inventarisaties, literatuuronderzoek en overleg met terreinbeheerders.

Verbeylen & Verbelen (2006)

In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen van het onderhavige onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3
geeft een overzicht van de ons tot nu toe bekende historische en actuele hazelmuiswaarnemingen. In
hoofdstuk 4 behandelen we de complexe ecologische vereisten van de hazelmuis en in hoofdstuk 5
overlopen we welke beheermaatregelen gunstig zijn voor de hazelmuis. Hoofdstukken 6 en 7 geven
weer welke gebieden geïnventariseerd werden in 2006 en welke methodiek hierbij gebruikt werd en
in hoofdstuk 8 worden de resultaten van deze inventarisaties besproken. Een laatste zeer belangrijk
onderdeel, hoofdstuk 9, bespreekt gedetailleerd de concrete beheermaatregelen die moeten genomen worden om – hopelijk – de Vlaamse hazelmuispopulatie opnieuw in een meer gunstige staat van
overleving te brengen.



2. Doelstellingen



2.1. De actuele verspreiding nagaan
Net als voorgaande jaren zetten we de zoektocht naar hazelmuissporen verder in zoveel mogelijk
bosgebieden, om een beter beeld te krijgen van het huidige verspreidingsgebied. Om na te gaan tot
waar de Voerense hazelmuispopulatie zich juist uitstrekt, willen we een zo groot mogelijk deel van de
Voerstreek inventariseren.

2.2. Geschikte habitatplekken in kaart brengen
Tijdens de zoektocht naar hazelmuissporen brengen we de geschikte habitatplekken nauwkeurig in
kaart. Voor het geïnventariseerde gedeelte van de Voerstreek maken we een habitatkaart van de
geschikte randvegetaties.

2.3. Concrete beheervoorstellen uitwerken
Voor de locaties waar hazelmuissporen aangetroffen worden, geven we op basis van de habitatkaart
een aantal suggesties voor de verdere optimale ontwikkeling van de habitatplek. De concrete beheermaatregelen die voorgesteld werden in voorgaand hazelmuisrapport (Verbeylen & Verbelen 2006)
vullen we aan op basis van onze bijkomende gegevens over verspreiding en habitatgeschiktheid.

2.4. Vrijwilligers opleiden
We blijven ijveren voor het betrekken en opleiden van plaatselijke vrijwilligers om meer tijds- en
kostenefficiënt te kunnen werken.

2.5. Overleg en sensibilisatie
Via informatieverstrekking en overleg proberen we overheden en privé-eigenaars aan te zetten tot het
uitvoeren van beheermaatregelen ter bescherming van de hazelmuis.



3. Historische
en actuele
waarnemingen



In voorgaande hazelmuisrapporten (Verbeylen 2004, Verbeylen 2005a, Verbelen et al. 2006,
Verbeylen & Verbelen 2006) werd reeds meermaals een overzicht gegeven van de ons bekende historische en actuele hazelmuiswaarnemingen. Omdat deze overzichten zich beperken tot één of enkele
provincies en we sindsdien bijkomende informatie ingezameld hebben, zetten we in dit hoofdstuk de
gegevens voor gans Vlaanderen nog eens op een rijtje (zie ook tabel 1 en kaart 1 en 2). Waarnemingen
gedaan voor 2003 – dus voor de start van onze hazelmuisinventarisaties – geven we hier weer onder
de noemer ‘historisch’ en waarnemingen vanaf 2003 bestempelen we als ‘actueel’. Om een volledig
beeld te geven, zijn de gegevens van 2006 hier al mee in opgenomen. Deze worden echter nog uitgebreid besproken in hoofdstuk 8.
De recente Vlaamse Zoogdierenatlas geeft een vrij
goed beeld van de beschikbare historische verspreidingsgegevens van hazelmuis (Mercelis 2003). Toch
waren er nog een aantal onduidelijkheden. Daarom
werden in 2004-06 de oorspronkelijke waarnemers
gecontacteerd om zoveel mogelijk van deze gegevens
te verifiëren. Door dit monnikenwerk konden we een
aantal waarnemingen uitsluiten als zijnde zeker niet
van hazelmuis. We verkregen echter ook enkele extra
waarnemingen die tot dan toe niet bekend waren. Op
basis hiervan konden we meer gericht gaan zoeken
naar mogelijk resterende populaties.
Om de actuele verspreiding in kaart te brengen, bezochten we in de periode 2003-06 een groot deel van de
gebieden met historische waarnemingen, aangevuld
met een hele reeks potentieel geschikte gebieden.

3.1. Limburg / Luik
3.1.1. Historisch
Voor de provincie Limburg zijn er historische waarnemingen uit drie regio’s: Hasselt, Tongeren en de
Voerstreek. Mogelijk hebben deze populaties ooit met elkaar in verbinding gestaan (o.a. via de groene
Jekervallei), maar nu is dat zeker niet meer het geval. Het Albertkanaal en de A2/E25 autostrade zijn
barrières die door hazelmuizen niet kunnen worden overbrugd.
Voor de regio Hasselt dateren de oudste historische waarnemingen uit het Herkenrodebos. Hier
werden in de periode 1972-90 regelmatig hazelmuizen en hazelmuisnesten waargenomen, vooral
bij controles van de vogelnestkasten. Hetzelfde geldt voor het bosje in de Wijerstraat voor de periode 1984-91. In het Bundersbos, aan de overzijde van de straat, werd in 1985 een hazelmuisschedel
gevonden in een braakbal van een ransuil. De laatste waarneming voor deze regio dateert uit 2001:
een hazelmuisnestje in de oprijlaan langs het Holrakkerbos.
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Dode hazelmuis (Veursbos, 1992)

Aansluitend bij de Voerstreek werden er
in het verleden ook verschillende bosrankpluisnestjes gevonden te Kanne (Muizenberg
en Chemin de la Grotte) en Lanaye (Tier de
Lanaye). Deze werden vroeger toegeschreven aan hazelmuis, waardoor gedacht werd
dat de soort ook hier voorkwam. Momenteel
zijn er echter sterke vermoedens dat dergelijke nestjes door bosmuis of rosse woelmuis
worden gemaakt.

Bosrankpluisnestje (Berm Albertkanaal, 2005)
Wel was er in 1970 een zichtwaarneming in
het Waalse Bois des Houillères, ten zuiden
van Voeren.

© Goedele Verbeylen
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Voor de regio Voeren dateert de oudst
gekende historische waarneming van
1969: een nestje dat gevonden werd in het
Veursbos. In hetzelfde bos werd in 1992
een dode hazelmuis gevonden. In 1973
werd een hazelmuisschedel gevonden in
een kerkuilbraakbal afkomstig van de zolder van het kasteel van Sinnich, vlakbij
het boscomplex Teuvenerberg/Gulpdal/
Obsinnich. In het Vrouwenbos werden
in 1995 door hazelmuis aangeknaagde
hazelnoten gevonden. In dezelfde periode,
midden de jaren ’90, werd in Altembroek
een hazelmuis gezien.

© Herwig Blockx

Voor de regio Tongeren komen de oudste gegevens uit het Grootbos, waar in de periode 1970-76
regelmatig hazelmuizen in de bosrand werden gezien. In 1998 werden er nog restanten van hazelmuis
gevonden in een kerkuilbraakbal afkomstig van de kerk van Lauw. Ook voor deze regio dateert de
laatste waarneming uit 2001: een zichtwaarneming in een vogelnestkastje in De Kevie.

Bosrankpluisnestje (Berm Albertkanaal, 2005)

3.1.2. Actueel
Inventarisaties in de vier historische gebieden in de regio Hasselt in 2004-06 leverden geen sporen
van hazelmuis meer op.
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In de regio Tongeren leverde een inventarisatie in het Grootbos in 2005 niets op. De jaarlijkse (200406) controle van de nestkasten en -buizen in De Kevie leidde enkel tot vele sporen en zichtwaarnemingen van bosmuis.
Wat actuele waarnemingen voor de regio Voeren betreft, is het verdict gelukkig meer positief dan
voor de andere regio’s. Omdat we in Teuvenerberg in 2003 meerdere hazelmuizen, hazelmuisnesten
en door hazelmuis aangeknaagde hazelnoten vonden, was onze doelstelling voor de volgende jaren
dan ook een inventarisatie van de ganse Voerstreek, om na te gaan tot waar deze populatie zich juist
uitstrekt. In 2004-06 slaagden we erin om het gedeelte van de gemeente Voeren ten oosten van de
N627 (Batticestraat) volledig te inventariseren. We vonden sporen (nesten, hazelnoten en zichtwaarnemingen) in vijf bossen (Broekbos, Konenbos, Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich, Veursbos/Roodbos/
Vossenaerde en Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos) en langs gans de spoorwegberm ten oosten
van het centrum van Sint-Martens-Voeren. Ook in het Lobos vonden we mogelijke sporen van hazelmuis (twee aangeknaagde kersenpitten). Alle overige bossen leverden geen enkel spoor van hazelmuis
(meer) op. Los van deze inventarisaties werd in Altembroek in 2005 een hazelmuis gezien, vlakbij de
waarneming uit de jaren ’90 (pers. med. Jean Bonten). Deze Voerense hazelmuispopulatie sluit aan
bij de Nederlandse hazelmuispopulatie, die beperkt is tot het uiterste zuiden van Nederlands Limburg
(Verheggen & Boonman 2006).
In de nabije omgeving van de Voerstreek, net over de taalgrens in Tier de Lanaye, werden in 2004
nesten en aangeknaagde hazelnoten van hazelmuis gevonden, maar inventarisaties in 2005 en 2006
konden de aanwezigheid van de soort hier niet langer bevestigen. De berm van het Albertkanaal te
Neerkanne, een schitterend stukje hazelmuishabitat, werd eveneens jaarlijks onderzocht in 2004-06,
met enkel twee mogelijke hazelmuisnesten in 2004 als resultaat. Naar aanleiding van de historische
waarneming in Bois des Houillères, werd dit bos samen met enkele andere naburige Waalse bossen in
het Land van Herve (Bois de Winerotte, Rond Bois, Bois de la Canelle, Bois du Roi, Bois des Ursulines)
geïnventariseerd in 2006, maar ook hier werden geen hazelmuissporen gevonden. Historisch gezien
was de hazelmuisverspreiding in Wallonië grotendeels beperkt tot het gebied ten zuiden van Samber
en Maas, met enkele zeldzame waarnemingen ten noorden ervan (Libois 1980). Over de actuele verspreiding in Wallonië is weinig geweten. Recent werd hier wel een inventarisatie opgestart aan de
hand van aangeknaagde hazelnoten (www.zoogeo.ulg.ac.be/formulaires-en-ligne.htm).

Daarnaast werden buiten de Voerstreek in 2004-05 nog 11 potentieel geschikte bossen onderzocht
in Zuid-Limburg (Belle-Vuebos, Hasselbos, Jongenbos, Koebos/Arboretum Bokrijk, Kolmontbos,
Mergelgroeve Vechmaal, Mielenbos/Mierhoopbos, Plateau van Caestert, Provinciaal Domein
Nieuwenhoven, Vogelzangbos, Wijngaardbossen), alle zonder resultaat. Ook het Harlaz-Olmenhof
werd tevergeefs onderzocht in 2005, op basis van een historische hazelmuiswaarneming die achteraf
om eikelmuis bleek te gaan. Het lijkt er dus sterk naar dat de oostelijke helft van de Voerstreek het
laatste bastion vormt van de hazelmuis in Limburg.

12

3.2. Vlaams-Brabant
3.2.1. Historisch

Aanbidding van het in 1994 door hazelmuis bewoonde
boomkruipernestkastje in de Rolwei

© Dominique Verbelen

De overige historische waarnemingen
uit Vlaams-Brabant zijn zeer beperkt.
In de nabijheid van Tienen (Langesteen,
Goetsenhoven) werd in 1980 een hazelmuis van op korte afstand geobserveerd
in een kreupelhoutbosje. In 1994 werd
een winterslapende hazelmuis gevonden in een boomkruipernestkastje in de
Rolwei. Zoekacties naar hazelmuizen,
nestjes en aangeknaagde hazelnoten
de jaren volgend op deze waarneming
leverden niets meer op. Nog in 1994
werd een waarschijnlijk hazelmuisnestje
gevonden in het Bertembos.

© Goedele Verbeylen

Uit Brabant zijn enkele zeer oude hazelmuisgegevens bekend. Volgens de Selys-Longchamps (1842)
was er vroeger een populatie aanwezig in het Zoniënwoud, die volgens latere publicaties verdwenen
zou zijn (Bernard 1959, Libois 1977, 1980). In de collectie van het KBIN bevinden zich twee opgezette
dieren uit de omgeving van Brussel, één met onbekende datum en een tweede dat ingezameld werd in
1872 (beschadigd en vernietigd in 1995). Of het hier om dezelfde twee dieren gaat die volgens Bernard
(1959) op het einde van de 19e eeuw gevangen werden in het Zoniënwoud, is niet geweten.

Hazelmuisnestje (Instituut Ave Regina, 2002)

Een beloftevolle regio met vrij recente waarnemingen is het Koebos/Langenbos en omgeving.
In 2001 werd in het Koebos een twijfelachtig
en een waarschijnlijk hazelmuisnestje gevonden. In 2002 werd een betrouwbaar hazelmuisnestje aangetroffen in het bos van het
Instituut Ave Regina, gelegen tegenover het
Koebos/Langenbos. Naar aanleiding van deze
drie nestjes werden in het Koebos door de conservators 29 hazelmuisnestkasten opgehangen
(met tot nu toe enkel bewoning door bosmuis
en bosspitsmuis) en gedurende honderden uren
tevergeefs gezocht naar hazelmuisnestjes.

Andere historische waarnemingen uit Vlaams-Brabant bleken fout te zijn: in Hellegracht (Bertem)
en Groot-Bijgaarden bleek het om een zichtwaarneming van eikelmuis te gaan, in Overijse om een
vogelnestje in een nestkast.
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3.2.2. Actueel
In 2005 startten we ook in de provincie Vlaams-Brabant met hazelmuisinventarisaties. De nieuwe
inventarisaties in 2005-06 leverden geen enkel spoor van hazelmuis op voor de vier gebieden met
historische waarnemingen. Ook in een hele reeks andere potentieel geschikte habitats (Arboretum
Tervuren, Begijnbos, Bruulbos, Butselbos/Grootbos, Driesbos, Eikenbos, Gelbergenbos, Groothofveld,
Heidebos, Heverleebos, Kapucijnenbos, Kastanjebos, Klein Kapittel, Meerdaalwoud, Mollendaalbos,
Onderbos, Paardewater, Pardonbos, Pepinusfort, Plantsoenbos, Rodebos, Tafelbos, Walenbos) bleek
de hazelmuis spoorloos. Deze uitgebreide zoektocht doet vermoeden dat de hazelmuis (zo goed als)
uitgestorven is in Vlaams-Brabant. In de gebieden met historische waarnemingen zal nog een aantal
jaar verder worden gezocht.

3.3. West-Vlaanderen / Henegouwen
3.3.1. Historisch
Voor de provincie West-Vlaanderen zijn de historische waarnemingen zeer beperkt: in 1995 werd een
hazelmuis gepakt door een kat en in 2001 werd een winterslapend exemplaar aangetroffen, beide
in Oostkamp, op nog geen 5 km van elkaar. Of het hier om een populatie gaat (of ging) of om door
toedoen van de mens verplaatste dieren, is niet geweten. In elk geval is er geschikt habitat aanwezig
in deze bosrijke regio.
Ook uit de omgeving van Ploegsteert (Bois de la Hutte), net ten zuiden van West-Vlaanderen in
Henegouwen, liggen waarnemingen voor. Het reinigen van vogelnestkastjes leverde vele waarnemingen van hazelmuizen op gedurende een 15-tal jaar. Er werden ook enkele malen wijfjes met jongen in
vrije nesten aangetroffen. Rond 1990 werd gestopt met het ophangen en onderhouden van de nestkasten. Sindsdien werden geen hazelmuizen meer gemeld uit deze regio. Er zou ook nog een waarneming zijn van halverwege de jaren ’90 in het nabijgelegen natuurreservaat De Kleiputten, maar deze
kon niet bevestigd worden omdat de waarnemer (Valère Flamant) inmiddels overleden is.
In Frankrijk zijn hazelmuizen o.a. aanwezig in de regio Nord-Pas-de-Calais, maar meestal ver van
Vlaanderen (van Laar 1971, 1984). De uitzondering wordt gevormd door één waarneming in de periode 1984-99 op ongeveer 15 km van de grens met West-Vlaanderen. Nemen we dan nog de oudere
waarnemingen uit het Waalse Tournai, Peruwelz en Baudour erbij (van Laar 1971, 1984), dan lijkt het
erop dat hazelmuizen vroeger voorkwamen in gans de regio van Zuid-West-Vlaanderen tot de Franse
Ardennen en zuidelijker. Hoe het nu zit, is niet geweten.
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3.3.2. Actueel

© Erik Naeyaert

Tuin met mogelijke hazelmuiswaarneming
(Moeskroen, 2005)

© Erik Naeyaert

© Erik Naeyaert

In West-Vlaanderen werden recent geen hazelmuisinventarisaties uitgevoerd en ook geen toevallige
waarnemingen gedaan. Wel ligt er een mogelijke zichtwaarneming voor van september 2005 in een
tuin in Moeskroen (Henegouwen).

In de herfst van 2006 ging een groepje plaatselijke vrijwilligers polshoogte nemen in Henegouwen
in het Bois de la Hutte, evenals in het nabijgelegen Bois de Ploegsteert en het natuurreservaat De
Kleiputten. Er is alleszins geschikt hazelmuishabitat aanwezig, maar sporen van hazelmuis werden
er niet gevonden. De komende jaren zal ook hier meer intensief gezocht worden en worden er ook
hazelmuisnestkastjes opgehangen.

3.4. Oost-Vlaanderen
3.4.1. Historisch
Voor de provincie Oost-Vlaanderen dateert de enige zekere hazelmuiswaarneming van augustus 1973.
In Het Burreken in Brakel-Zegelsem lag een hazelmuis te slapen in een boomholte aan een bosrand.
Mogelijk ging het hier om een verplaatst of ontsnapt individu, aangezien er verder geen waarnemingen bekend zijn uit deze provincie. Toch zijn er nog enkele onzekere waarnemingen uit dezelfde regio
die kunnen wijzen op de (historische) aanwezigheid van een hazelmuispopulatie, aansluitend bij de
populaties in de Franse Ardennen. In 1984 zou er een hazelmuis gezien zijn in Zottegem, rond 1995
eentje gevangen door een kat in Zarlardinge en rond 2000 werd een mogelijk hazelmuisnest gevonden in een braamstruweel in het grensgebied Vloesberg-Brakel.

15

3.4.2. Actueel
In Oost-Vlaanderen werden recent geen hazelmuisinventarisaties uitgevoerd en ook geen toevallige
waarnemingen gedaan. De Vlaamse Ardennen betreffen in ieder geval een regio die om nader onderzoek vraagt.

3.5. Antwerpen
Vanuit de provincie Antwerpen ligt er geen enkele betrouwbare hazelmuiswaarneming voor. De waarneming die vermeld wordt in de Zoogdierenatlas werd geverifieerd en bleek fout te zijn.
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pers. med. Alain Deramaux, via Martin Windels
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Tabel 1. Overzicht van de historische hazelmuiswaarnemingen uit de Zoogdierendatabank. De locaties
zijn weergegeven op kaart 1 en 2.
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Kaart 1. Historische verspreiding van de hazelmuis in Vlaanderen. Donkergroen = bos (De Keersmaeker et al. 2001), blauwe bolletjes met nummers
= historische waarnemingen (voor 2003, nummers komen overeen met tabel 1), paarse bolletjes = in 2003-06 onderzochte bossen zonder sporen,
blauwe rechthoek = uitvergroot in kaart 2 (buiten deze rechthoek werden in Vlaanderen geen actuele waarnemingen gedaan, met uitzondering van
een mogelijke waarneming in Moeskroen = lichtgroen bolletje).
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Kaart 2. Historische en actuele verspreiding van de hazelmuis in de Voerstreek en omgeving. Donkergroen = bos (De Keersmaeker et al. 2001), blauwe
bolletjes met nummers = historische waarnemingen (voor 2003, nummers komen overeen met tabel 1), paarse bolletjes = in 2003-06 onderzochte
bossen buiten de gemeente Voeren, rode polygoon = in 2003-06 volledig onderzocht gedeelte van de gemeente Voeren, lichtgroene bolletjes = hazelmuissporen gevonden in 2003-06.
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4. Bedreigd omwille
van complexe
ecologische vereisten
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De historische en actuele verspreidingsgegevens wijzen op een sterke inkrimping van het areaal van
de hazelmuis en een achteruitgang van de soort op zich. Deze trend tekent zich ook in andere landen
af (bv. Nederland: Foppen et al. 2002, Denemarken: Vilhelmsen 2003, Groot-Brittannië: Bright et al.
2006). Om het uitsterven van de hazelmuis te voorkomen, werd deze soort opgenomen in bijlage
III van het Verdrag van Bern, bijlage IV van de Habitatrichtlijn en het KB van 1980. Op de Rode Lijst
van de zoogdieren in Vlaanderen kreeg de hazelmuis tevens de status ‘bedreigd’ toegewezen (Criel
et al. 1994). Op basis van de recente gegevens hoort de soort eerder thuis in de categorie ‘ernstig
bedreigd’.
De complexe ecologische vereisten verklaren waarom de hazelmuis zo kwetsbaar is (Bright & Morris
1996, Bright et al. 2006). Hazelmuizen zijn – in tegenstelling tot de meeste andere knaagdieren
– zogenaamde K-strategen: ze hebben in Noordwest-Europa meestal slechts één worp met weinig
jongen (gemiddeld 4-5) die ze lang verzorgen (6-8 weken), ze leven lang (tot 4-5 jaar) en er wordt
zelfs vermoed dat ze een langdurige paarband aangaan. K-populaties zijn dus minder veerkrachtig en
kunnen bijgevolg minder snel reageren wanneer er veranderingen in hun omgeving optreden, wat hen
kwetsbaar maakt.

© Dominique Verbelen

Hazelmuizen hebben een grote soortendiversiteit aan voedselplanten nodig, zodat ze het ganse
actieve seizoen (april-mei tot oktober-november) voldoende voedsel hebben (Bright et al. 2006). Ze
zijn sterk aan bos gebonden, met een uitgesproken voorkeur voor soortenrijke bossen met een rijk
ontwikkelde struiklaag en veel variatie. Het voedsel bestaat uit bloemen, fruit, noten en insecten.
Mantelzoomvegetaties langs zonbeschenen bosranden en bospaden, bramenrijke struweelbegroeiingen op open plekken en houtkanten met een hoge diversiteit aan bes- en vruchtdragende soorten zijn
ideaal, niet enkel om in te foerageren maar ook om nesten in te bouwen. Ook de aanwezigheid van
boomholten (of vervangende nestkasten) is belangrijk als nestgelegenheid (Bright et al. 2006), zeker
bij gebrek aan dichte struwelen. Door de hoge eisen die hazelmuizen stellen aan hun habitat, kunnen
ze slechts in lage dichtheden (max. 10/ha) voorkomen (Juškaitis 2003, Bright et al. 2006).

Veel voedselplanten voor hazelmuis: Gelderse roos, kardinaalsmuts, meidoorn, ...
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Het dispersievermogen van hazelmuizen
is zeer beperkt. Korte afstanden (slechts
100 m) kunnen absolute dispersiebarrières zijn als er geen geschikte verbindingen zijn. Om een kleine open ruimte
te overbruggen, maken hazelmuizen liever een lange omweg langs bomen en
struiken dan rechtdoor over de grond te
lopen. Om lange afstanden (tot maximaal 1500 m) te overbruggen, hebben
ze goede verbindingen nodig, zoals mooi
ontwikkelde houtkanten en kleine bosjes als stapstenen (Bright et al. 2006).

Geen mantelzoomvegetatie aanwezig

© Goedele Verbeylen

Volwassen hazelmuizen zijn zeer plaatstrouw en hebben een klein leefgebied van maximaal 1 ha, wat
gecompenseerd wordt doordat ze het in drie dimensies gebruiken (Bright et al. 2006). Vaak brengen ze
de ganse nacht in dezelfde boom door (tot 20 m hoog) en gaan meestal minder dan 50-100 m ver van
het nest om te foerageren. Dit betekent dat hazelmuizen niet enkel een grote soortendiversiteit aan
voedselplanten nodig hebben, maar ook dat deze aanwezig moet zijn op een beperkte oppervlakte.

Houtkant tussen Konenbos en Veursbos:
mooi ontwikkeld, maar onderbroken

Al deze factoren maken dat de hazelmuis zwaar te lijden heeft onder bosversnippering, het gebrek aan variatie
binnen onze bossen in boomleeftijd en
aantal boom- en struiksoorten, degradatie van mantelzoomvegetaties,
houtkanten en hagen en het verdwijnen van hakhoutbeheer. Ook het uitvoeren van beheerwerkzaamheden op
een foutieve manier of in de verkeerde
periode (bv. klepelen of bespuiten met
herbiciden van randvegetaties in de
herfst als de hazelmuizen er hun nest
hebben) kan fatale gevolgen hebben.

Om koude en/of voedselarme periodes te overbruggen, gaan hazelmuizen in winterslaap (oktober-november tot april-mei) of torpor (vooral in voorjaar en vroege zomer, maar ook kort voor de
winterslaap) (Bright et al. 2006). De winterslaap brengen ze door in een zelfgebouwd nest op een
voldoende vochtige plaats op grondniveau, onder mos of dode bladeren of soms tussen boomwortels,
houtblokken, in holen van knaagdieren of in hakhoutstoven gevuld met bladeren. In deze fase zijn ze
vrij kwetsbaar, o.a. voor vertrappelen door reeën, herten, everzwijnen of koeien of predatie door vos
of das (Bright & Morris 1996).
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Torpor, het kortstondig in rustfase verkeren waarbij het metabolisme verlaagd wordt om energie te
sparen, is een overlevingsstrategie die ook nadelen
met zich mee brengt. Het actieve seizoen wordt
korter, wat leidt tot een lager aantal worpen (één
i.p.v. twee of drie) en een kortere periode voor zowel
ouders als jongen om voldoende vetreserves op te
slaan voor de winter, met een lagere overleving
voor gevolg. De torpor wordt, in tegenstelling tot
de winterslaap, vaak doorgebracht in holle bomen
of nestkasten, waar de hazelmuizen blootgesteld
zijn aan predatie door wezel, hermelijn, bosmuis
of zelfs soortgenoten (Bright & Morris 1996). Ook
verstoring door de mens bij het controleren van
nestkasten kan nadelige gevolgen hebben.

Hazelmuis in torpor (4-11-06)

© Dominique Verbelen

Een bijkomend probleem dat de komende jaren vermoedelijk sterk zal spelen, zijn de winterse perioden met aanhoudende relatief hoge temperaturen. Hierdoor zullen hazelmuizen regelmatig ontwaken
uit de winterslaap, waarbij hun metabolisme verhoogt en de vetreserves versneld worden opgebruikt
met een lagere overlevingkans tot gevolg. Hun optimale overwinteringstemperatuur ligt vermoedelijk
tussen 1 en 4 °C. Hierdoor is de hazelmuis, net als een aantal vleermuissoorten, vermoedelijk een zeer
goede bio-indicator voor klimaatverandering (Bright & Morris 1996).

Nog steeds niet in winterslaap... (5-12-06, Rozenhof, Zuid-Limburg, Nederland)

Bedreigingen genoeg dus. Na het lezen hiervan zal je je waarschijnlijk afvragen waarom de hazelmuis
niet al lang uitgestorven is in Vlaanderen. Als we niet snel gericht ingrijpen, zal dit vermoedelijk ook
niet zo lang meer duren…
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5. Beheer
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De resterende hazelmuispopulatie in de Voerstreek kan versterkt worden door de habitatkwaliteit van
de bezette gebieden te verhogen en door de gebieden en subpopulaties onderling te verbinden om zo
te komen tot een meer levensvatbare metapopulatie. Dit netwerk kan dan verder uitgebreid worden
naar potentieel geschikte leefgebieden in de omgeving.
Goed hazelmuisbeheer moet leiden tot een toestand van:
• voldoende diversiteit aan houtige plantensoorten en leeftijd ervan, zodat er steeds voedsel
beschikbaar is,
• geschikte fysische structuur in het bos door
• beschaduwing op de kruid- en struiklaag te vermijden, zodat deze een dichte structuur krijgt
en er een betere vruchtzetting is,
• struiken breed te laten uitgroeien met vele laterale takken waarlangs de dieren zich kunnen
verplaatsen,
• voldoende grote en met elkaar verbonden leefgebieden, zodat ze een hazelmuispopulatie kunnen
huisvesten die voldoende groot en veerkrachtig genoeg is om zichzelf in stand te houden.
Hieronder geven we een aantal voorbeelden van mogelijke beheermaatregelen om minder geschikte
situaties te verbeteren (naar Verheggen 1997, Verbeylen 2004 en Bright et al. 2006).

© Goedele Verbeylen

5.1. Middelhout- en hakhoutbeheer: hoe meer
variatie, hoe beter
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Hazelmuizen verkiezen bossen en bosranden met een zo groot mogelijke variatie aan boom- en struiksoorten, zodat er een continue opeenvolging van bloemen en vruchten is van april tot november.
Uniforme aanplantingen van bomen die even ver uiteen staan en allemaal dezelfde leeftijd hebben,
zijn dus uit den boze, vooral als het gaat om slechts één boomsoort. Dergelijke aanplanten zullen in
het begin, wanneer de bomen nog jong zijn, verschillende jaren geen zaden (en dus geen voedsel)
voortbrengen. Tijdens de zaaddragende periode zal de vruchtzetting voor alle bomen simultaan verlopen, waardoor er op dat moment wel veel voedsel is, maar niet tijdens de rest van het jaar. Indien de
bomen dan voldoende ver uit elkaar staan, kan zich wel een mooie kruid- en struiklaag ontwikkelen,
die zorgt voor extra voedsel en verbindingen. Wanneer de aanplant het climaxstadium bereikt, zal de
kroonlaag zich volledig sluiten. Hierdoor komt er
te weinig licht in het bos, waardoor de kruidlaag
(o.a. braamstruweel) ijler wordt of zelfs volledig
verdwijnt en de struiken meer verticaal georiënteerde takken krijgen. De randvegetatie van het
bos zelf en van aangrenzende percelen wordt
ook alsmaar sterker beschaduwd bij het ouder
worden van het bos. Steilere takken, ijlere struwelen en een geringere vruchtzetting betekenen
voor de hazelmuizen een lager voedselaanbod,
minder verplaatsingsmogelijkheden en minder
dekking (dus verhoogde kans op predatie).
Uniform beukenbos met bijna geen kruid- of
struiklaag: weinig dekking en verplaatsingsmogelijkheden voor hazelmuis
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In de meeste bossen is het hakhoutbeheer
al jarenlang stopgezet met alle gevolgen
vandien. Als voorbeeld geven we hier de
Rolwei (Vlaams-Brabant), waar de beschaduwing toenam door het stopzetten van
het hazelaarhakhoutbeheer in 1995 en het
inplanten van een nieuw populierenbos,
met het verdwijnen van de zeer goed ontwikkelde kruidlaag en mantel- en zoomvegetatie met dichte braamsingels voor
gevolg (Verbelen et al. 2006).
Rolwei (24-9-05): door het dichtgroeien van de
boomlaag is de kruidlaag zo goed als verdwenen

© Dominique Verbelen
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De toestand kan verbeterd worden door zowel binnen het bos als aan de bosrand variabel te kappen en te dunnen. Middelhoutbeheer of het opnieuw uitvoeren van hakhoutbeheer zal zorgen
voor meer voedsel en structuurvariatie. Belangrijk bij alle hazelmuisbeheer is dat het kleinschalig
en gespreid in tijd en ruimte uitgevoerd wordt, zodat niet alle voedselplanten gelijktijdig verdwijnen en het beheerde gedeelte geen onoverkomelijke barrière vormt voor verplaatsingen tussen de
naastliggende gebieden. Zo moet een bosrand bv. niet in zijn geheel aangepakt worden, maar dit
jaar de eerste 100-150 m, na 5-10 jaar de volgende 100-150 m, enzovoort. Ook mag er per gebied
maximaal 30 are aaneengesloten terrein in beheer genomen worden, en een aantal jaren daarna
de volgende 30 are, enzovoort. Een beperkt aantal
overstaanders van bv. eik, es en esdoorn en het
zoveel mogelijk ontzien van kruid- (braam, bosrank, …) en struiklaag (hazelaar, vlier, …) zorgen
dat er nog voedsel beschikbaar blijft voor de hazelmuizen. Zo krijgen we overal verschillende regeneratiestadia. Ook is het gelijktijdig kappen van
alle oude bomen niet wenselijk, omdat zich hierin
de meeste boomholten bevinden en dus nestgelegenheid voor o.a. hazelmuizen. Als alternatief
voor een (tijdelijk) verminderde nestgelegenheid
kunnen speciale nestkasten opgehangen worden.
De Epenerbaan in Nederland: door het terugzetten van de boomlaag ontwikkelde zich een
mooie randvegetatie
Grootschalige onderhoudswerkzaamheden
aan bosranden waarbij takafval in de bosrand
gedumpt wordt, zorgen voor een verstikking
van de randvegetatie. Daarom kan snoeihout best afgevoerd worden of kunnen er
takkenhopen of takkenrillen mee aangelegd
worden, die bruikbaar zijn als nest- en overwinteringsplaatsen (en hierbij moet de randvegetatie te allen tijde ontzien worden).
Takafval in de bosrand dumpen, verhindert de ontwikkeling van het braamstruweel
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Bij hakhoutbeheer wordt best gewerkt in een mozaïekpatroon dat jaarlijks afgewisseld wordt en
met een voldoende lange cyclus (10-15 jaar), zodat er geen groot, aaneensluitend ongeschikt gebied
gecreëerd wordt. Het afzetten van de struiklaag en jonge bomen gebeurt best gefaseerd, met maximaal 50 % in hetzelfde jaar en waarbij voedselplanten als sleedoorn, meidoorn, braam, wegedoorn,
rode kornoelje, Gelderse roos, brem en hondsroos gespaard worden. Hazelaars met veel vruchten bieden een belangrijke voedselbron voor hazelmuizen. De hakhoutcyclus mag dus niet te kort zijn, zodat
er enkele jaren zijn met een goede oogst. In sommige bossen is dit na 5 jaar, in andere pas het tiende
jaar. Daarom wordt voor hazelaar een hakhoutcyclus aangeraden van 15-20 jaar. De vruchtzetting kan
versneld worden door niet op grondniveau maar op ca. 1,5 m af te zetten.

© Goedele Verbeylen

Ook voor aan bosranden grenzende graften, singels en holle wegen is een gefaseerd en kleinschalig hakhoutbeheer aan te raden. Door een extra strook (5-15 m) langs de rand te voorzien kan aan
weerszijden een mantelzoomvegetatie ontwikkelen. Het hakhout wordt best periodiek afgezet met
overstaanders (oude bomen 3-4/10 are, 30-60 % kroonbedekking) in een cyclus van 10-25 jaar over
een lengte van maximaal 50 m. Hierbij kan men niet enkel bomen tot de grond afzetten, maar is ook
knotten een goede optie. Struwelen en jonge bomen (< 10 jaar) worden beter niet afgezet.

Workshop hazelmuisbeheer, georganiseerd door ANB, onder leiding
van Ludy Verheggen: overleg met specialisten op het terrein

We weten in vele gevallen nog niet precies wat de
beste maatregelen zijn (bv.
exacte termijnen voor het
uitvoeren van terugkerende
beheermaatregelen, zoals
rotatietijden voor het afzetten van hakhout). Daarom
is overleg met specialisten
op het terrein vóór de daadwerkelijke uitvoer van een
beheermaatregel aan te
raden, om zo het beheer bij
te sturen indien nodig.

Bosranden zijn vaak ongeschikt door
het ontbreken van een mantelzoomvegetatie. Overgangen tussen het bos en
de naastliggende akker zijn meestal te
scherp door bewerking van de akker tot
vlak tegen het bos.

© Dominique Verbelen

5.2. Ontwikkeling en behoud van geschikte
bosranden

Geen mantelzoomvegetatie: de akker is bewerkt
tot vlak tegen het bos

28

De mantelzoomvegetatie verdwijnt bij overbegrazing door koeien

Daarbij komt nog dat er vaak herbiciden
gebruikt worden om te voorkomen dat de
randvegetatie zich uitbreidt tot op de akker
of tegen het elektrisch raster.
Behandeling van de bosrand met herbiciden om
het elektrisch raster vrij te houden
Zoals hiervoor al vermeld, kan struweelvorming in de bosrand gestimuleerd worden door het dunnen
van de boomlaag langs deze rand (tot 15-25 m diep).
Een andere mogelijkheid om opnieuw een voor hazelmuizen geschikte bosrand te krijgen, is het verplaatsen van bestaande rasters. Enerzijds kan het raster verplaatst worden tot in de bosrand (oud
raster opruimen), waarna deze wordt opgenomen in een extensief begrazingsregime met een begrazingsintensiteit die afgestemd is op de ontwikkeling van een mantelzoomvegetatie (< 0,5 rund/ha bij
jaarrondbeweiding, 0,5-1,5 rund/ha bij seizoensbeweiding). Dit kan al of niet in combinatie met dunning en hakhoutbeheer gebeuren.
Anderzijds kan het raster juist verder
buiten de bosrand geplaatst worden (op een afstand van 5-15 m),
zodat er zich spontaan een mantelzoomvegetatie kan ontwikkelen.
Eventueel kan gemengd loofbos
aangeplant worden met bv. meidoorn, eik, sleedoorn en es. Na 5-10
jaar niets doen, kan dan kleinschalig
hakhoutbeheer of een extensieve
begrazing worden ingesteld om successie (te sterke verbossing waardoor de mantelzoomvegetatie weer
verdwijnt) tegen te gaan.
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Bij weilanden wordt het raster ook
meestal vlak naast de bosrand geplaatst
en ontstaan er door overbegrazing concave i.p.v. convexe bosranden. Bij het
beheer van randvegetaties wordt vaak
geklepeld, terwijl een maaizuigcombinatie veel hazelmuisvriendelijker is.

Door het raster buiten de bosrand te plaatsen, kan er zich
een mantelzoomvegetatie ontwikkelen
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5.3. Alles zo goed mogelijk verbinden

© Goedele Verbeylen

© Ludy Verheggen

Verwijderen van kruid- en struiklaag
(wat soms gebeurt op grote schaal),
is zeer nadelig voor hazelmuizen.
Hierdoor verdwijnt een belangrijke
voedselbron en wordt het voor de
hazelmuizen ook veel moeilijker om
zich te verplaatsen. Hoge bomen
(zoals eik) zouden het ganse jaar door
verbonden moeten zijn via de ondergroei (struiken of corridors), want ze
vormen belangrijke voedselbronnen
voor hazelmuizen in bepaalde seizoenen. Als bv. alle ondergroei weggekapt wordt in de winter, verdwijnt
Grootschalige verwijdering van de struiklaag: minder voedhierdoor de toegang tot hoge bomen
sel en verplaatsingsmogelijkheden voor hazelmuis
op een cruciaal moment in de lente.
Door dichte bossen te dunnen kan de ontwikkeling van een continue ondergroei gestimuleerd worden.
De bomen gaan dan ook breder uitgroeien met vele overlappende en bijna horizontale takken ertussen. De top van de struiklaag zou moeten overlappen met de onderste takken van de boomlaag.

Door de aanleg of het verbreden van
bospaden tussen twee stukken bos die
voedsel bieden op verschillende tijdstippen van het jaar, ontstaat een barrière voor hazelmuizen indien de boomkruinen elkaar niet meer raken boven
het pad. Dergelijke bospaden kunnen
overbrugd worden door takken aan
weerszijden van het pad naar beneden
te trekken en aan elkaar vast te binden
over het bospad, bv. om de 50 m.
Brede bospaden vormen een sterke barrière indien de
boomkruinen elkaar niet raken boven het pad
Niet enkel binnen het bos maar ook tussen de bossen zijn verbindingen nodig. Vroeger waren de bossen veel groter en beter verbonden via allerlei houtkanten en hagen. Nu zijn de meeste bossen klein
en geïsoleerd, wat een belangrijke rol zal gespeeld hebben in de achteruitgang van de hazelmuis.
Bossen vergroten is waarschijnlijk in de meeste gevallen niet meer mogelijk, maar het aanleggen van
brede hagen of houtkanten als verbindingen vaak wel. Dergelijke verbindingen zouden minstens 10
m breed moeten zijn. Als de afstand tussen de gebieden meer dan 250 m bedraagt, wordt best een
verbindingsstrook in combinatie met een stapsteen (groter bosje dat dienst doet als habitatplek en
waar reproductie van enkele individuen mogelijk is) aangelegd.
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5.4. Houtkanten en hagen: zowel verbindingen
als woongebied

Hoe breder (bij voorkeur minstens 5-6 m), hoger
(bij voorkeur minstens 4 m) en soortenrijker
een houtkant is, hoe geschikter voor hazelmuis.
Omdat de afgelegde afstanden ook in houtkanten zeer klein zijn en dus niet voldoende compenseren voor het zeer smalle habitat, betekent
dit dat er in houtkanten een hogere voedseldichtheid moet zijn om te overleven op een
kleine oppervlakte. Om het voedselaanbod in
houtkanten te verhogen, kan het noodzakelijk
zijn om vruchtdragende struiken aan te planten
(bv. hazelaar, kamperfoelie, braam).
Indien de houtkanten of hagen
los staan van de bosrand of
indien er gaten in zijn, kunnen
de openingen gedicht worden
door struweelvormers (meidoorn, sleedoorn, hazelaar,
Gelderse roos) aan te planten. Soms is dit niet mogelijk
omdat er een doorgang moet
Houtkanten moeten breed, soortenrijk en ononderbroken zijn
zijn voor vee of landbouwmachines. In dat geval kan een verbinding via de lucht gemaakt worden via overhangende takken en
deze laten overgroeien met bv. bosrank.
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Houtkanten en hagen zijn zeer belangrijk voor hazelmuizen, als corridor of permanente woonplaats.
Naast het verdwijnen van vele houtkanten zal gewijzigd beheer ervan waarschijnlijk een grote invloed
gehad hebben op de achteruitgang van de hazelmuis. De houtkanten worden nu meestal mechanisch
en vaker (jaarlijks) gesnoeid, wat nadelig is voor de bloem- en vruchtproductie. In houtkanten die niet
onderhouden worden, ontstaan openingen, waardoor ze hun corridorfunctie verliezen.

Behalve waar veiligheid of toegankelijkheid het beletten, zou een houtkant maximaal om de 3 jaar
en bij voorkeur pas elke 5-6 jaar gesnoeid mogen worden. Houtkanten snoeien aan beide zijden, aan
de top of aan beide zijden en de top is nadelig voor hazelmuizen. Best is snoeien aan één zijde, en 23 jaar later aan de andere, zodat alle oude takken met bloemen en vruchten niet tegelijk verwijderd
worden. Een andere optie is gefaseerd snoeien binnen elke zijde, waarbij niet meer dan 50 m tegelijk
wordt gesnoeid.
Een mast van zachte (bessen) en harde (zaden) vruchten vraagt verschillende omstandigheden. Voor
bessen is het belangrijk dat er openingen in de houtkanten zijn (die dan wel overbrugd moeten worden met takken of palen om geen barrières te veroorzaken voor de hazelmuizen), waardoor er minder
competitie is en meer lichtinval. Snoeien gebeurt best om de 3 jaar. Voor de hoeveelheid zaden is het
snoei-interval het belangrijkste: overgaan van jaarlijks naar 8-jaarlijks snoeien, doet de productie 90
% stijgen (deze is laag tot 5 jaar en stijgt dan steil tot 8 jaar).
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In Groot-Brittannië worden op basis van het voorgaande de volgende aanbevelingen gegeven voor het
beheer van houtkanten:
• laat een gedeelte van de houtkanten (bv. minstens 30 %) groeien voor minstens 7 tot 10 jaar,
• snoei niet alle houtkanten in hetzelfde jaar, zodat er altijd houtkanten met veel vruchten aanwezig
zijn,
• vermijd klepelen,
• gebruik ‘coppicing’ (hakhout) of beter ‘laying’ (stammen worden aan de basis gedeeltelijk doorgesneden of schuin gebogen en plat gelegd en hieruit schieten nieuwe scheuten op) om houtkanten
te beheren die openingen beginnen te vertonen of geen dichte takken hebben aan hun basis,
• als de grootte in toom gehouden moet worden: vermijd de top te snoeien en snoei slechts één
zijde,
• bij een nieuwe aanplant: gebruik minstens vijf en bij voorkeur zeven verschillende struik/boomsoorten.

5.5. Timing van werken
De beste periodes voor het uitvoeren van de beheermaatregelen zijn 1 december-1 maart (winterslaap) of mei (productiviteit mantel- en zoomvegetaties nog laag, hazelmuizen zitten minder in bosranden dan in najaar, maar broedseizoen voor vogels!). Gezien de recente warme winters en het aantreffen van een nog wakkere hazelmuis op 5 december 2006 (zie p. 24), is 15 december of 1 januari een
betere startdatum voor het uitvoeren van werken. Hierbij moet opgepast worden dat winterslapende
hazelmuizen niet vertrappeld worden of overreden met zware machines. Bij een bevroren bosbodem
is de verstoringskans het geringste. Deze verstoringskans zal sowieso laag zijn, want waarschijnlijk
overwinteren ze maar weinig in de bosranden zelf en zoeken ze vochtige plekken op, noordwest- en
noordhellingen en dalen. De voortplantingsperiode (juli-november) moet vermeden worden.

5.6. Herintroductie

©Griet Nijs

Herintroductie is het laatste redmiddel op plaatsen waar hazelmuizen verdwenen zijn en die te geïsoleerd liggen, waardoor ze niet op natuurlijke wijze kunnen worden gekoloniseerd. In Vlaanderen zijn
er echter nog mogelijkheden om de resterende populaties te redden via geschikte beheermaatregelen
en is herintroductie voorlopig niet aan de orde.
Er zullen, gezien de versnipperde toestand van
het Vlaamse bosareaal en de slecht ontwikkelde
bosranden, eerst ook veel inspanningen geleverd moeten worden om te voldoen aan een
heel aantal voorwaarden voor herintroductie
(geschikte bosstructuur en -samenstelling, voldoende oppervlakte, ...). Afgezien daarvan zijn er
in Vlaanderen of Nederland ook geen bronpopulaties van waaruit het verantwoord zou zijn om
voldoende dieren weg te nemen voor een succesvolle herintroductie.
Jonge hazelmuis
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Beheer dat de hazelmuis ten goede komt,
is ook positief voor een hele reeks andere dier- en plantensoorten. Zo zijn rijk
gestructureerde mantelzoomvegetaties
aan bosranden o.a. ook goed voor kruisbladwalstro, boshavikskruid, struiksprinkhaan, bruine eikenpage, sleedoornpage,
kleine ijsvogelvlinder, geelgors en grauwe
klauwier.

© Marc Herremans

5.7. Voor- en nadelen voor andere soorten

© Goedele Verbeylen

Kleine ijsvogelvlinder

Anderzijds vragen sommige andere
soorten een ander beheer: bv. brede
zonnige paden en grote open plekken
in het bos voor vlinders of orchideeën
of grote blokken jonge hazelaar na
hakhoutbeheer voor de nachtegaal.
Dergelijke habitats zijn niet geschikt
voor hazelmuizen, maar hazelmuizen
hebben toch voordeel bij een beheer
dat veel licht op de struik- en kruidlaag
toelaat (bv. door de ontwikkeling van
een mooie randvegetatie langs of rond
dergelijke open plekken).

Beheer voor orchideeën in het Veursbos: verwijderen van
de bladlaag
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6. Inventarisatiemethodiek
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Bij het inventariseren werd eerst nagegaan of er optimaal of marginaal geschikte habitatplekken
aanwezig waren in het inventarisatiegebied. Indien dit het geval was, werden deze uitgekamd op zoek
naar hazelmuissporen.

6.1. Habitatplekken
Voor de habitatplekken hebben we de classificatie gevolgd die opgesteld werd door onze Nederlandse
collega’s (Foppen & Nieuwenhuizen 1997, zie ook Verbeylen 2006). Er werd een onderscheid gemaakt
tussen niet-geschikte, marginale en optimale randen (bosranden, randen van open plekken en bospaden en storm- of kapvlakten), percelen (bospercelen of storm- en kapvlakten) en kleine landschapselementen (hagen, houtsingels, graften, holle wegen, …) op basis van de structuur en de aanwezigheid van een braamstruweel of ander dicht vervangend bes- en vruchtendragend struweel (bosrank,
adelaarsvaren, meidoorn, hondsroos, brem, rode kornoelje, kardinaalsmuts, …).
De habitatplekken werden zo nauwkeurig mogelijk ingetekend op afgeprinte orthofoto’s (digitale
kleurenversie VLM/OC GIS-Vlaanderen, 1/10.000).

6.2. Hazelmuissporen

De vraatsporen waarnaar gezocht wordt,
zijn vooral aangeknaagde hazelnoten.
Hazelnoten aangevreten door hazelmuis
vertonen diagnostische vraatsporen en zijn
dus duidelijk te onderscheiden van hazelnoten die door andere soorten (bosmuis,
rosse woelmuis, eekhoorn, boomklever)
werden opengemaakt (Bright et al. 1994,
2006, van Diepenbeek 1999, Verbeylen
2007). Deze onderzoeksmethode wordt
beschouwd als de meest efficiënte manier
om aanwezigheid van hazelmuis vast te
stellen en werd gebruikt bij verschillende
grootschalige onderzoeken (bv. de ‘Große
Nussjagd’ in Saksen, Duitsland: Büchner
& Andy 2005 en de ‘Great Nut Hunt’ in
Groot-Brittannië: Bright et al. 2006).
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Omdat hazelmuizen in zeer lage dichtheden voorkomen, ’s nachts leven onder het bladerdek en
zelden op de grond komen, is de kans dat je ze accidenteel ergens tegen komt heel gering. Om hun
aanwezigheid vast te stellen, zijn toevallige zichtwaarnemingen dus niet de aangewezen methode. Op
zoek gaan naar vraatsporen en nesten of speciale nestkasten en -buizen ophangen en controleren zijn
onderzoeksmethodes die hiervoor veel beter geschikt zijn (Verbeylen 2005b).

Op zoek naar hazelnoten

© Goedele Verbeylen

eekhoorn

© Goedele Verbeylen
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boomklever

Type 1-haagbeukzaadjes

© Goedele Verbeylen

rosse woelmuis
hazelmuis
bosmuis
Waarschijnlijk vertonen ook aangeknaagde pitten van kersen en mirabellen dit typische vraatpatroon
en zijn ook deze geschikt om aanwezigheid van hazelmuis vast te stellen (Verbeylen 2007, Verbeylen
in prep.). We vonden in de Voerstreek namelijk pitten die op verschillende wijze aangeknaagd waren.
‘Type 2’-pitten troffen we in gans de Voerstreek aan, net als hazelnoten van bosmuis en (in mindere
mate) rosse woelmuis (kaart 4). De vondsten van ‘type 1’-pitten beperkten zich echter tot het verspreidingsgebied van de hazelmuis (de oostelijke helft van de Voerstreek) en wijzen we daarom ook
toe aan hazelmuis (kaart 3). Deze veronderstelling zullen we binnenkort nog verder verifiëren via
voedselexperimenten (verder in dit rapport spreken we van ‘kersenpitten van hazelmuis’, maar hierbij
dient dus rekening gehouden te worden dat dit niet 100 % zekere sporen zijn). Daar er in sommige
jaren weinig tot geen hazelnoten zijn, kan het zoeken naar pitten een zeer handige bijkomende inventarisatiemethode zijn. Zoete kers en pruimelaars dragen vaak veel vruchten, waardoor vraatsporen vrij
gemakkelijk gevonden kunnen worden op de grond onder de boom. Ook bij zaadjes van haagbeuk en
Spaanse aak vonden we deze types vraatsporen terug.
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Hazelnoten opengemaakt door:

Type 2-haagbeukzaadjes
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Type 1-mirabelpitten

© Goedele Verbeylen

Type 2-kersenpitten

Type 1-kersenpitten

Type 2-mirabelpitten
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Kaart 3. Locaties met nesten en vraatsporen van hazelmuis in Voeren.
Bolletjes: blauw = hazelnoten, rood = nesten, groen = ‘type 1’-kersen- en mirabelpitten.

Kaart 4. Locaties met vraatsporen van bosmuis en rosse woelmuis in Voeren.
Bolletjes: rood = hazelnoten van bosmuis, blauw = hazelnoten van rosse woelmuis, groen =
‘type 2’-kersen- en mirabelpitten.
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Hazelmuisnestje tussen de bramen

In Groot-Brittannië gebeurt de monitoring van hazelmuis al meerdere jaren
d.m.v. speciale nestkasten of de goedkopere nestbuizen (Bright et al. 1994,
2006). Deze nestkasten hebben een opening aan de zijde van de boomstam, zodat
ze minder vaak door vogels bezet worden.
De nestkasten worden ook gebruikt als
beschermingsmaatregel op zich, omdat
ze extra nestgelegenheid bieden en zo de
hazelmuisdichtheden zelfs kunnen verdubbelen. Dit geldt niet voor de nestbuizen, want deze zijn te klein voor voortplantingsnestjes en dienen enkel voor
monitoring van slaapnestjes.
Hazelmuisnestkastje
(bouwplan op: www.hazelmuis.be)
In Vlaanderen hebben we de voorgaande
jaren (2003-06) onze inspanning voornamelijk gericht op verspreidingsonderzoek,
waarbij elke methode die enig bewijs opleverde van de aanwezigheid van hazelmuis
gebruikt werd. Omdat het niet de bedoeling is om alle Vlaamse bossen – zeker
niet de bosreservaten – vol te hangen met
nestkasten en -buizen, hebben we slechts
één gebied uitgekozen om deze methode
uit te testen: De Kevie (Tongeren). Hier
hangen sinds 2004 een 40-tal nestkasten en -buizen die jaarlijks gecontroleerd
worden.

© Goedele Verbeylen
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In Nederland richt men zich vooral op het zoeken van
nesten in randvegetaties tijdens het najaar om de
aanwezigheid van hazelmuis aan te tonen (Foppen et
al. 2002, Verheggen et al. 2004). Dit is een arbeidsintensieve onderzoeksmethode, maar ze laat toe om
populatiedichtheden in te schatten en jaarlijkse fluctuaties op te volgen. Hazelmuisnesten laten zich zonder enige ervaring echter niet zo gemakkelijk onderscheiden van dwergmuisnesten of nesten van (grote)
bosmuis, winterkoning e.d. Maar wie vaak mee gaat
inventariseren, leert het onderscheid maken en krijgt
heel af en toe ook een echte hazelmuis te zien. Een
mooie beloning voor de geleverde inspanning!

Hazelmuisnestbuis

Vanaf 2007 starten we in de Voerstreek met een gestandaardiseerde monitoring, gebaseerd op de
Nederlandse methodiek, waarbij nesttellingen worden uitgevoerd op vaste transecten (Foppen &
Verheggen 2006).
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6.3. Registratie van de gegevens
De inventarisatiegegevens werden net als voorgaande jaren opgeslagen in de ArcView-gelinkte
Access-Zoogdierendatabank. Hierin zijn modules aanwezig voor het invoeren van de details van de
inventarisaties (datum, namen van de inventariseerders, afgelegd traject, …), van de hazelmuiswaarnemingen, van de habitatinventarisatie en van de mogelijke beheermaatregelen.
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7. Inventarisatiegebieden in 2006
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7.1. Limburg / Luik
Omdat in 2003-05 in een aantal bossen in de Voerstreek sporen van hazelmuis gevonden werden,
werd de gemeente Voeren in 2006 volledig uitgekamd (4764 ha, met uitzondering van het gedeelte
ten westen van de N627) om na te gaan tot waar deze populatie zich uitstrekt.
Net ten zuiden van de Voerstreek in het Land van Herve werd het Bois des Houillères (historische
waarneming in 1970) en een aantal nabije Waalse bossen (Bois du Roi, Bois de Winerotte, Bois de la
Canelle, Rond Bois, Bois des Ursulines) onderzocht.
Ook Tier de Lanaye (hazelmuissporen in 2004) en de berm van het Albertkanaal (2 mogelijke hazelmuisnestjes in 2004) werden opnieuw geïnventariseerd.
Daarnaast werden de overige gebieden met historische waarnemingen (De Kevie, Herkenrodebos,
Wijerstraat, Bundersbos, Holrakkerbos) opnieuw geïnventariseerd. Enkel het Grootbos werd buiten
beschouwing gelaten, aangezien de inventarisatie in 2005 hier geen geschikte randvegetaties meer
opleverde.

7.2. Vlaams-Brabant
Alle bossen met historische waarnemingen werden geïnventariseerd: Bertembos en Koebos/
Langenbos voor de tweede maal, de Langesteenbosjes voor de eerste maal. Enkel de Rolwei werd
buiten beschouwing gelaten, aangezien de inventarisatie in 2005 hier geen geschikte randvegetaties
meer opleverde. Hier zal om de paar jaar nog wel naar hazelnoten gezocht worden. Daarnaast werd
ook het Bruulbos nogmaals onderzocht.

7.3. West-Vlaanderen / Henegouwen
Net ten zuiden van West-Vlaanderen, in Ploegsteert, werd een eerste verkennende zoektocht gehouden in het Bois de la Hutte (historische waarnemingen rond 1975-90) en het nabijgelegen Bois de
Ploegsteert en natuurreservaat De Kleiputten (mogelijke historische waarneming halverwege de jaren
’90).
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8. Resultaten
inventarisatie
2006
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8.1. Tijdsbesteding
In totaal werden er in juli 2006-april 2007 voor het Vlaamse hazelmuisonderzoek (de verkennende
wandeling in Bois de la Hutte/Bois de Ploegsteert buiten beschouwing gelaten) 1.429 uren gepresteerd, waarvan ruim drievierde (78 %) door vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep. De rest werd
ingevuld door personeel van Natuurpunt Studie (Goedele Verbeylen 77 %, Marc Herremans 14 % en
Dominique Verbelen 9 %). Figuur 1 toont hoe deze uren verdeeld zijn over veldwerk, logistiek, gegevensinvoer en rapportage.

Figuur 1. Tijdsbesteding voor de verschillende onderdelen van het hazelmuisonderzoek, opgedeeld in vrijwilligerswerk en werkuren van Natuurpunt Studie.

Veldwerk

Het veldwerk neemt uiteraard het grootste deel van de tijdsbesteding in (62 %). Onder aantal uren
veldwerk (882 persoon-uren in totaal) verstaan we in figuur 1 de tijd besteed aan de inventarisaties
zelf (588) plus de tijd besteed aan het vervoer naar en van de inventarisatiegebieden (294). Net als in
2005 werd het overgrote deel van het veldwerk uitgevoerd door een zeer beperkt aantal mensen (5
van de 39, figuur 2). Ook in 2006 nam het vervoer naar en van de inventarisatiegebieden weer veel tijd
in beslag (50 % van de totale veldwerk-tijd), omdat de meest actieve inventariseerders van buiten de
provincie kwamen. Het aantal uren besteed aan de inventarisaties zelf (588) lag heel wat hoger dan in
2005 (270-tal), te danken aan een toegenomen inspanning van de vrijwilligers plus de ondersteuning
vanuit Natuurpunt Studie.
Er werd in totaal 686 persoon-km traject geïnventariseerd tijdens de inventarisaties en 10.206 km
gereden met auto/trein naar en van de inventarisatiegebieden.

44

45

Figuur 2. Afgelegde afstand en tijd per persoon besteed aan de hazelmuisinventarisaties in Limburg/Luik en Vlaams-Brabant en het vervoer naar
en van de inventarisatiegebieden.

Logistiek
De logistieke ondersteuning (door Goedele Verbeylen 90 % en Dominique Verbelen 10 %) kostte
vrij weinig tijd (45 uren). De contacten voor het aanvragen van vergunningen en toelatingen waren
al grotendeels gelegd in de voorgaande jaren. Ook coördinatie en opleiding van vrijwilligers en hen
voorzien van kaartmateriaal en handleidingen was beperkt, aangezien de meest actieve vrijwilligers
reeds voldoende op de hoogte waren van de methodiek en zelf zorgden voor het nodige materiaal. De
zoektocht naar nieuwe vrijwilligers gebeurde via een aantal mailings en leverde vooral medewerkers
op die slechts eenmaal meegingen, waaronder toch een aantal mensen die de komende jaren nog
willen meewerken.

Gegevensinvoer
Het invoeren van de gegevens (hazelmuissporen, habitat en maatregelen) in de Zoogdierendatabank
(door Goedele Verbeylen) nam vrij vrij veel tijd in beslag (69 uren). Eens gestart wordt met een monitoring op vaste trajecten in gebieden waar de maatregelen bekend zijn en het habitat weinig of niet
wijzigt, zal het invoeren van de gegevens (evenals de rapportage ervan) minder tijd kosten.

Rapportage
Het onderdeel rapportage (door Goedele Verbeylen 74 %, Dominique Verbelen 11 %, Griet Nijs 9 %,
Marc Herremans 4 % en Rian Pulles 2 %) hebben we hier ruim bekeken. We verstaan hier o.a. onder:
• schrijven en layouten van dit rapport,
• schrijven van allerlei artikels (o.a. voor Zoogdier en Natuur.focus),
• posten van verslagjes van de inventarisaties op de Muscardinus-maillijst,
• rapporteren van de inventarisatieresultaten door de vrijwilligers aan de coördinators,
• voorbereiden en geven van voordrachten:
• Dominique Verbelen en Goedele Verbeylen op de evaluatievergadering van het Nederlandse
hazelmuismeetnet op 23/12/06,
• Dominique Verbelen op de hazelmuisworkshop georganiseerd door ANB in Voeren op
9/1/07,
• Goedele Verbeylen in de themagroep Zoogdieren op de LIKONA-contactdag op 20/1/07,
• adviesverlening aan terreinbeherende instanties (via allerlei nota’s, e-mails, telefoontjes, overlegvergaderingen en terreinbezoeken).
Dit onderdeel nam 433 uren in beslag. Voor de voordrachten en vergaderingen werd 1.598 km met
de auto afgelegd.

Prijskaartje
Aan deze vele uren werk en verreden km’s hangt natuurlijk ook een prijskaartje vast (figuur 3). De kosten voor zaken als vervoer en overnachting bedroegen in totaal 2.811 euro. Deze werden gedeeltelijk
gedragen door:
• het INBO: alle kosten voor de inventarisaties in bosreservaten,
• de Gemeente Voeren: een deel van de kosten voor de inventarisaties in Voeren,
• Natuurpunt Studie: verplaatsingskosten voor het geven van een aantal voordrachten en bijwonen
van vergaderingen,
• de Stichting IKL: verplaatsingskosten voor bijwonen van de evaluatievergadering van het
Nederlandse hazelmuismeetnet,
• de Zoogdierenwerkgroep: meeste overige kosten voor de vrijwilligers die meer dan 10 u inventariseerden,
• de vrijwilligers zelf: al de rest.
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De vrijwilligers zelf leverden nog eens 1.120 uren gratis werk. Verrekenen we dit aan 8 uren/dag en een
vrijwilligers-dagvergoeding van 25 euro, dan komt dit op 3.499 euro. Daarbij komt een loonkost van
8.614 euro voor de 309 uren die binnen werktijd bij Natuurpunt Studie gepresteerd werden en volledig door Natuurpunt Studie betaald werden, plus een overhead (door Natuurpunt Studie te betalen
aan de overkoepelende vereniging Natuurpunt) van 10 % (= 875 euro) op alle door Natuurpunt Studie
betaalde kosten. Het totale prijskaartje komt dus op 15.798 euro.

Figuur 3. Verdeling van de kosten van het hazelmuisonderzoek.
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Per inventarisatiegebied worden in tabel
2 een aantal details over de verschillende
inventarisatierondes gegeven. Het aantal
inventariseerders per gebied was meestal
beperkt tot één of enkele omdat bijna
steeds werd opgesplitst in kleinere groepjes. In totaal werden er 588 persoon-uren
geïnventariseerd en 686 persoon-km afgewandeld door 39 personen (de verkennende wandeling in Bois de la Hutte/Bois
de Ploegsteert buiten beschouwing gelaten). In alle bossen waar aangeknaagde
hazelnoten en/of pitten werden gevonden, troffen we ook hazelmuisnesten aan.
Uitzondering vormt het Lobos, waar enkel
2 ‘type 1’-kersenpitten (hoogstwaarschijnlijk van hazelmuis) gevonden werden.
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Hazelmuisonderzoek in het Broekbos

© Dominique Verbelen

8.2. Overzicht inventarisaties

Hazelmuisonderzoek langs de spoorwegberm

De gemeente Voeren ten oosten van de N627
(Batticestraat) werd volledig onderzocht. Bij de
gedetailleerde besprekingen van de gebieden
geven we enkel informatie over de belangrijkste
gebieden binnen deze regio en niet over alle
kleine tussenliggende bosjes en houtkanten.
Daarom tonen we hier op een overzichtskaartje
welke trajecten binnen deze regio werden afgelopen (kaart 5). De delen waar geen trajecten
weergegeven worden, werden geïnventariseerd
door met de auto alle wegen af te rijden en met
behulp van een verrekijker te zoeken naar mogelijk geschikt habitat. Indien mogelijk geschikt
habitat werd waargenomen, werd meestal ter
plaatse een wandeling gemaakt.
Kaart 6 geeft een overzicht van de voor hazelmuis marginaal en optimaal geschikte habitatplekken binnen deze regio. Hou er hier rekening
mee dat voor de grotere bossen meestal enkel
de buitenrand gekarteerd werd en dat er dus
mogelijk nog meer geschikte habitatplekken
(zoals met braam en varen begroeide kapvlaktes of brede bospaden) voorkomen binnen deze
bossen. Deze habitatkaart vormt de basis voor
het formuleren van beheermaatregelen (waar
moet het habitat verbeterd worden, wat is de
beste weg om een verbinding te maken tussen
verschillende gebieden, …).

Tabel 2. Details per inventarisatiegebied: tijdstip van de inventarisatie, lengte van het afgelegde traject, aantal inventariseerders en aanwezigheid van sporen van hazelmuis (N =
nest, A = volwassen hazelmuis, J = subadulte of juveniele hazelmuis, ? = leeftijd onbekend,
H = aangeknaagde hazelnoten, P = ‘type 1’-pitten van kers of mirabel, Z = ‘type 1’-zaadjes
van haagbeuk). Waar bij “naam inventarisatiegebied” gesproken wordt van “kleine bosjes”
bedoelen we allerlei kleine bosjes en houtkanten waar niets gevonden werd, gelegen tussen
de grotere benoemde gebieden in Voeren.
naam inventarisatiegebied

teldatum

begin einde

lengte
(km)

aantal
personen

hazelmuissporen

Alsemerbos

1/11/2006

16:00

17:50

5,67

2

Altembroek

7/10/2006

9:30

11:30

3,26

2

Altembroek

26/10/2006

15:30

17:30

3,01

3

Berm Albertkanaal

29/09/2006

10:00

12:00

2,39

3

Berm Albertkanaal

17/10/2006

11:00

14:00

3,26

1

Bois de la Canelle

16/10/2006

14:30

17:00

3,03

1

Bois de Winerotte

28/09/2006

13:45

14:30

2,28

1

Bois des Houillères

28/09/2006

11:15

13:30

2,28

1

Bois des Houillères

26/10/2006

13:30

15:30

2,96

1

Bois des Ursulines

16/10/2006

11:00

12:30

1,82

1

Bois du Roi

29/09/2006

10:30

13:00

5,60

1

Broekbos

21/10/2006

12:45

16:50

2,82

4 10N+3J+H

Broekbos

28/10/2006

12:30

14:30

1,43

2 9N+1J

Broekbos

4/11/2006

9:30

10:00

0,64

3 7N

Broekbos

15/11/2006

15:00

17:40

4,00

2 H+P

Broekbos

5/12/2006

9:30

10:00

0,64

2 3N

Broekbos

19/01/2007

13:30

14:10

0,64

2 2N+P

Bundersbos

12/10/2006

15:45

16:25

0,84

2

De Kevie

25/09/2006

10:15

13:45

6,08

3

Herkenrodebos

12/10/2006

10:25

14:05

4,52

2

Holrakkerbos

25/09/2006

14:30

17:10

2,89

3

Hoogbos

26/10/2006

10:30

15:00

10,12

3

Kattenrot/Schoppemerheide

19/10/2006

13:40

18:10

6,58

2

Kattenrot/Schoppemerheide

29/11/2006

8:55

10:45

3,57

2

kleine bosjes

1/11/2006

9:50

16:00

11,98

2

kleine bosjes

4/11/2006

9:00

18:00

18,34

2

kleine bosjes

15/11/2006

8:30

15:00

6,05

2

kleine bosjes

29/11/2006

11:00

17:30

9,47

2

Konenbos

7/10/2006

11:50

14:50

1,17

2 2N+H

Konenbos

21/10/2006

9:25

12:30

2,58

1 5N+H

Konenbos

28/10/2006

9:00

12:00

2,79

2 1N

Konenbos

4/11/2006

10:05

10:20

0,43

3 4N+1A+3J

Konenbos

5/12/2006

10:05

10:20

0,43

1 1N

Lobos

8/10/2006

15:45

16:30

1,09

4 P

Rond Bois

16/10/2006

13:00

14:30

2,06

1

Spoorwegberm 1

22/11/2006

14:00

16:50

4,90

3 4N+P

Spoorwegberm 1 + klein bosje

27/11/2006

16:00

17:15

1,55

2 1N

Spoorwegberm 2

22/11/2006

9:00

13:30

4,26

3 5N+2A+H+P+Z

5/12/2006

8:00

9:15

1,37

2 12N

Spoorwegberm 3+4
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Vervolg tabel 2.
teldatum

begin einde

lengte
(km)

aantal
personen

Spoorwegberm 3+4

4/11/2006

10:00

17:35

2,59

6 26N+2A+3J

Spoorwegberm 3+4

16/11/2006

14:00

17:20

4,01

4 10N+1J+1?+H+P

Spoorwegberm 3+4 + Konenbos + Broekbos

29/10/2006

13:30

17:00

5,01

8 1N

Spoorwegberm 4

28/10/2006

14:30

15:35

1,05

2 2N

Spoorwegberm 5

16/11/2006

8:30

13:30

10,13

3

5/11/2006

9:30

17:45

11,15

2 1N+1J+P

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

10/09/2006

9:45

17:00

5,31

4 5N+1A+1J+H

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

10/09/2006

10:00

17:15

3,69

5 12N+2J+H+P

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

17/09/2006

9:20

15:30

6,56

4 2N

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

17/09/2006

9:30

18:15

8,16

3 1N+H

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

17/09/2006

15:30

16:00

0,98

2 3N

Tier de Lanaye

19/10/2006

9:50

11:55

1,85

3

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

11/10/2006

11:00

17:00

8,08

1 2N

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

12/10/2006

11:00

17:00

6,60

1 1J

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

21/10/2006

10:15

15:45

3,11

1 7N

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

25/10/2006

11:00

17:30

12,18

1 4N

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

5/11/2006

9:30

12:00

3,78

4 1N

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

27/11/2006

10:20

16:00

11,58

2 P+Z

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

19/01/2007

14:10

16:55

6,42

2 P

Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos

28/09/2006

11:50

19:45

10,37

2 1N+H+P

Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos

8/10/2006

10:50

15:30

6,68

4 1N+H+P

Wijerstraat

12/10/2006

14:40

15:45

0,84

2

Bertembos

28/10/2006

13:00

17:00

11,20

1

Bertembos

12/11/2006

10:00

14:30

2,03

2

2/11/2006

11:30

16:15

1,68

1

30/09/2006

13:00

17:00

3,41

1

Koebos/Langenbos

12/11/2006

15:00

17:30

1,58

1

Koebos/Langenbos

15/11/2006

9:30

16:00

1,05

1

Bois de la Hutte

28/10/2006

verkennende wandeling

6

Bois de la Hutte

30/10/2006

10:00

0,89

3

Bois de Ploegsteert

28/10/2006

verkennende wandeling

6

De Kleiputten

30/10/2006

13:00

3

Teuvenerberg + kleine bosjes

bosjes Langesteen
Bruulbos

12:00
14:30

1,52

Tabel 3 geeft een samenvatting van het aantal hazelmuisnesten en zichtwaarnemingen gevonden in de door hazelmuis bezette inventarisatiegebieden. In totaal werden er 106 zekere (naast nog een aantal onzekere in
gebieden met ook zekere nesten) hazelmuisnesten gevonden (in vergelijking met 16 in 2005). Dit is gedeeltelijk te danken aan de inventarisatie
van een – qua habitatkwaliteit zeer geschikt – nieuw gebied (de Voerense
spoorwegberm). Dit gebied was goed voor 51 van de 106 nesten (48
%). Waarschijnlijk was er ook een goede voortplanting ten gevolge van
de zeer goede vruchtzetting in 2006 van allerlei besdragende struiken
(mirabel, zoete kers, …). Het grotere aantal nesten wijst er dus niet op dat
de populatie het plots veel beter doet en geen dringende beschermingsmaatregelen meer nodig heeft om te blijven voortbestaan.
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hazelmuissporen

© Goedele Verbeylen

naam inventarisatiegebied

Veel mirabellen in 2006

Tabel 3. Aantal hazelmuisnesten en waargenomen hazelmuizen (A =
volwassen hazelmuis, J = subadulte of juveniele hazelmuis, ? = leeftijd onbekend) per door hazelmuis bezet inventarisatiegebied.
naam inventarisatiegebied

Er werden in totaal 23 hazelmuizen waargenomen, waaronder 6 volwassen dieren, 16
jongen en 1 van onbekende
leeftijd. In bijna alle bezette
gebieden werd voortplanting vastgesteld (jongen
en/of voortplantingsnesten
aanwezig), behalve in het
Vrouwenbos.

aantal nesten

aantal hazelmuizen

Broekbos

13

4J

Konenbos

7

1A+3J

Spoorwegberm 1

5

0 (wel voortplantingsnesten)

Spoorwegberm 2

5

2A

Spoorwegberm 3

33

1A+2J+1?

Spoorwegberm 4

8

1A+2J

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

21

1A+4J

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

12

1J

2

0 (enkel slaapnestjes)

106

6A+16J+1?

Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos
TOTAAL

In figuur 4 geven we de zoeksnelheid weer voor de door hazelmuis bezette en onbezette gebieden.
Bij de gebieden waar in 2006 geen sporen van hazelmuis werden aangetroffen, bevinden zich zowel
gebieden waar snel (weinig geschikt habitat) als traag (meer geschikt habitat) gezocht werd. Voor
de bezette gebieden werden meer hazelmuisnesten gevonden naarmate trager gezocht werd (waarschijnlijk omwille van meer geschikt habitat, plus dat het vinden van veel nesten en noteren van de
gegevens nog voor extra vertraging zorgt). Wie tijdens de inventarisaties de meeste km’s gelopen
heeft (zie figuur 2), heeft dus de minst geschikte gebieden afgezocht en het laagste aantal hazelmuisnesten gevonden.

Figuur 4. Zoeksnelheid (lengte traject/inventarisatietijd) voor de door hazelmuis bezette
(groen + rode regressielijn) en onbezette (bordeau) gebieden.
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Kaart 5. Trajecten afgewandeld tijdens de hazelmuisinventarisaties in de gemeente Voeren en omgeving. Blauw = niet-geïnventariseerd gedeelte van
de gemeente Voeren, grijs = volledig geïnventariseerd gedeelte, rood = trajecten.

53

Kaart 6. Habitatkaart voor de gemeente Voeren. Blauw = niet-geïnventariseerd gedeelte van de gemeente Voeren, grijs = volledig geïnventariseerd
gedeelte, donkergroen = optimaal habitat, lichtgroen = mengeling van optimaal, marginaal en ongeschikt habitat, oranje = marginaal habitat, roze
= mengeling van marginaal en ongeschikt habitat.

Enkele opmerkelijke waarnemingen willen we jullie hier niet onthouden:
• Op 7/10/06 werd in het Konenbos een oud, leeg hazelmuisnestje gevonden, dat ook op 28/10/06
nog in dezelfde toestand was. Op 4/11/06 was het echter vers opgebouwd en bezet door een volwassen hazelmuis met drie subadulten. Op 5/12/06 was dit nestje opnieuw vervallen. Ook langs
de Voerense spoorwegberm werd op 28/10/06 een oud, leeg hazelmuisnestje aangetroffen, dat op
4/11/06 opnieuw vers was en bewoond door een volwassen hazelmuis in de voormiddag en een
subadulte hazelmuis in de namiddag. Op 5/12/06 bleef van dit nestje enkel nog een restje over.
Alle overige nestjes die meermaals werden aangetroffen, waren de tweede maal in dezelfde of in
slechtere toestand dan de eerste maal.
• Op 28/10/06 kwam een bosmuis gekropen uit een hazelmuisnestje in het Broekbos, dat al bekend
was van een vorige inventarisatieronde op 21/10/06 en toen bezet was door een hazelmuis.
• Op 19/1/07 werden in het Broekbos twee vrij verse hazelmuisnestjes in nestkastjes voor koolmees
gevonden, die nog niet aanwezig waren tijdens de inventarisatie op 21/10/06.
• Op 4/11/06 werd in een nestje langs de Voerense spoorwegberm een subadulte hazelmuis in lethargie aangetroffen.
• In Vlaanderen werd de laatste wakkere hazelmuis aangetroffen op 22/11/06 langs de Voerense
spoorwegberm, maar in Nederland werd zelfs op 5/12/06 nog een hazelmuisje wakker gevonden.

8.3. Details inventarisaties
Hieronder geven we per inventarisatiegebied aan de hand van een kaartje en enkele foto’s een korte
beschrijving van de habitatplekken (niet-geschikte habitatplekken worden niet weergegeven) en
hazelmuissporen aangetroffen langs de afgelopen trajecten. Op de achtergrond van de kaartjes geven
we de orthofoto (digitale kleurenversie VLM/OC, 1/10.000, GIS-Vlaanderen) of – voor Wallonië waarvan we niet over de orthofoto’s beschikken – de topografische kaart (digitale zwart-wit- of kleurenrasterversie NGI, 1/10.000, GIS-Vlaanderen).
Legende
Voor de door hazelmuis bezette gebieden
die in voorgaande hazelmuisrapporten
(Verbeylen & Verbelen 2006, Verbelen et
al. 2006) reeds besproken werden en nu
opnieuw geïnventariseerd werden, herhalen we de bespreking van de habitatplekken met een aantal aanvullingen of wijzigingen en met weergave van de hazelmuissporen gevonden in 2006. Voor de
gebieden waarvoor we de bespreking niet
herhalen, verwijzen we voor meer uitleg
naar de voorgaande rapporten. Voor de
Waalse gebieden (m.u.v. Tier de Lanaye)
werd geen habitatkartering gedaan, maar
geven we wel een algemene beschrijving.
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9. Beheermaatregelen

133

9.1. Toekomstvisie hazelmuismetapopulatie
Op basis van de hazelmuisinventarisaties en de habitatkartering van 2006, kunnen we het preliminair
beheerplan voor de Voerstreek dat we voorstelden in Verbeylen & Verbelen (2006) hier beter uitwerken (zie kaart 7). Door de zeer beperkte aanwezigheid van optimale habitatplekken kunnen we met vrij
grote zekerheid zeggen dat er geen enkel actueel duurzaam netwerk meer voorkomt in de Voerstreek.
Behoud en verbetering van de habitatkwaliteit in de omgeving van waar nu nog hazelmuizen voorkomen, is urgent en prioritair voor de overleving op korte termijn van de hazelmuis in Vlaanderen.
Kijken we over de grens met Nederland, dan sluit Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich noordelijk aan bij
het Roebelsbos en Groote Bos en oostelijk bij het Bovenste Bos en Onderste Bos. De Nederlandse
duurzaamheidanalyse wees uit dat deze actueel door hazelmuis bezette bossen een potentieel (en
mogelijk huidig) duurzaam netwerk (Gulpdal) vormen. Voor Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich is
het verhogen van de habitatkwaliteit dus prioritair, naast het wegwerken van enkele kleine barrières. Zelfde geldt voor de hierbij aansluitende Spoorwegberm 1 en 2 (< 10 ha). Het Vrouwenbos/
Stroevenbos/Sint-Gillisbos (212 ha) en het Veursbos/Roodbos/Vossenaerde (172 ha) hebben een vrij
grote oppervlakte en randlengte en zijn mogelijk ook potentieel duurzaam. Ook hier is het verhogen
van de habitatkwaliteit prioritair.
Op basis van oppervlakte en randlengte kunnen we veronderstellen dat het Broekbos (36 ha), het
Konenbos (12 ha) en Spoorwegberm 3 en 4 (< 10 ha) op zich potentieel niet duurzaam zijn. Daarom is
het voor deze bossen – naast het verhogen van de habitatkwaliteit – belangrijk dat ze verbonden worden met elkaar en met het Veursbos/Roodbos/Vossenaerde om zo een groter geheel te vormen. Het
Lobos (4 ha) dient om dezelfde reden beter verbonden te worden met het Vrouwenbos/Stroevenbos/
Sint-Gillisbos. Deze verbindingen zijn vrij eenvoudig te realiseren (corridors 1 op kaart 7).
Om het netwerk nog groter en robuuster te maken, zijn secundaire verbindingen tussen beide boscomplexen aan te raden (corridors 2 op kaart 7). Het maken van dergelijke verbindingen lijkt haalbaar
op korte termijn gezien de niet al te grote afstanden.
Optimaal zou dit complex verder verbonden moeten worden met het Gulpdal-netwerk (corridor 3
op kaart 7). De helft van deze verbinding wordt reeds ingevuld door Spoorwegberm 2, waardoor het
maken van een volledige verbinding op korte termijn haalbaar moet zijn. Door de vrij grote lengte van
deze corridor zouden enkele stapstenen (kleine bosjes die dienst doen als habitatplek en waar reproductie van enkele individuen mogelijk is) voorzien moeten worden (om de 250-500 m).
Daarna zou het netwerk nog kunnen worden uitgebreid via Kattenrot/Schoppemerheide, Altembroek
en Hoogbos naar het Savelbos (corridors 4-7 op kaart 7), dat volgens de Nederlandse duurzaamheidanalyse ook een potentieel duurzaam netwerk vormt, maar dat actueel waarschijnlijk niet meer
bezet is door hazelmuis. Indien in de toekomst nog hazelmuizen aangetroffen worden in Kattenrot/
Schoppemerheide, Altembroek of Hoogbos kan het verbinden van deze bossen een hogere prioriteit
krijgen dan in het huidige scenario. In Altembroek werd in 2005 nog een hazelmuis gezien, maar onze
inventarisaties konden deze aanwezigheid nog niet bevestigen. Met het oog hierop zou in Altembroek
bij toekomstige beheermaatregelen toch best rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van een restpopulatie van hazelmuis.
Eventueel kan ook gedacht worden aan uitbreiding naar de Waalse bossen (o.a. Bois du Roi, Bois de
Winerotte, Bois des Houillères). Verbinding met Tier de Lanaye is niet haalbaar wegens te veel en te
grote tussenliggende barrières (Maas, Albertkanaal, autostrade A2/E25).
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Kaart 7. Toekomstvisie hazelmuismetapopulatie met prioriteit (1-7) van de aan te leggen corridors (paars = actueel bezet bos; rood = historische
waarnemingen, potentieel bezet bos; groen = geen historische waarnemingen, waarschijnlijk onbezet bos).

Hier geven we een hele reeks beheermaatregelen om de habitatkwaliteit van de actueel door hazelmuis bezette bossen in de
Voerstreek te verbeteren. Naarmate we meer ervaring hebben
met hazelmuisbeheer en indien er nog extra restpopulaties van
hazelmuis zouden gevonden worden, kunnen deze maatregelen nog verder aangevuld en verfijnd worden. De in Vlaanderen
resterende hazelmuispopulatie en hoeveelheid geschikt habitat
lijkt zo klein dat het nemen van beheermaatregelen uitermate
dringend is om de laatste Vlaamse hazelmuizen te redden.
Afhankelijk van de afstand tot recente hazelmuiswaarnemingen hebben de beheermaatregelen een verschillende prioriteit
(naar Foppen & Nieuwenhuizen 1997 en Verheggen 1997):

1
2
3
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9.2. Gedetailleerde beheermaatregelen

Jonge hazelmuis

actueel leefgebied: verbetering van de kwaliteit van de habitatplekken met recente hazelmuiswaarnemingen,
potentieel leefgebied: verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van potentiële habitatplekken
op minder dan 250 m van recente hazelmuiswaarnemingen,
potentieel leefgebied: verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van potentiële habitatplekken
op meer dan 250 m van recente hazelmuiswaarnemingen.

Als recente waarnemingen hebben we hier alle waarnemingen gebruikt die we verzameld hebben bij
de inventarisaties vanaf 2003 tot nu. Op de hierna volgende kaartjes worden weergegeven:

Beheer zal op vele plaatsen het volgende inhouden (zie hoofdstuk 5 voor een uitgebreide beschrijving):
een mantelzoomvegetatie laten ontwikkelen, die nu op de meeste plaatsen ontbreekt doordat
het raster voor de koeien tot vlak tegen de bosrand staat (en de begrazing niet extensief
gebeurt) of doordat cultuurgewassen tot vlak tegen het bos ingezaaid worden (en waarbij
in sommige gevallen de randvegetatie zelfs behandeld wordt met herbiciden).
-

de bosrand halfopen maken, zodat er door de hogere lichtinval een kruid- en struiklaag kan
ontwikkelen, waardoor er een betere verbinding ontstaat tussen de (soms vrij lage)
randvegetatie en het ernaast liggende bos.

-

verbindende houtkanten aanleggen, bestaande houtkanten zo beheren dat er een optimale
vruchtzetting is en openingen in bestaande houtkanten dichtmaken.
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Hier vermelden we een aantal regelmatig weerkerende ingrepen waarnaar verwezen wordt in de volgende besprekingen:

Ingreep 1
bosrand halfopen maken door gefaseerd (om de 20-25 m) hazelaar en vlier (indien aanwezig) voor
50 % terug te zetten tot 10 m in het bos en de boomlaag voor 75 % terug te zetten tot 15-25 m in
het bos (waarbij voedselplanten als zoete kers en braam- en bosrankstruwelen en zeldzame soorten
als mispel zoveel mogelijk ontzien worden) en het snoeihout af te voeren, na het bereiken van een
optimale bosrandstructuur een vervolgbeheer uitvoeren om te vermijden dat hier terug een gesloten
boomlaag ontstaat

Ingreep 2
bosrand 10 m uitrasteren (of niet bewerken in geval van akker ernaast) voor struweelontwikkeling,
eventueel inplanten met gemengd loofhout (bv. meidoorn, eik, sleedoorn, es, hazelaar, zoete kers,
mirabel, haagbeuk, kardinaalsmuts, Gelderse roos, rode kornoelje, hulst), na 5 jaar extensief begrazen
of periodiek en gefaseerd (over max. 250 m) afzetten als hakhout (snoeihout afvoeren) met behoud
van overstaanders en struwelen

Ingreep 3
hakhout periodiek afzetten met overstaanders (3-4 oude bomen/10 are, 30-60 % kroonbedekking)
over een lengte van max. 150 m (de beste rotatietijd moet bekeken worden in het veld, 10-15 jaar?),
bomen niet alleen tot op de grond afzetten maar ook knotten, struwelen en jonge bomen (< 10 jaar)
niet afzetten, snoeihout afvoeren (verhakselen en zeer breed uitstrooien is een alternatief)

Ingreep 4
open houden voor struweelontwikkeling door opslag van jonge bomen gefaseerd (max. 50 % in
hetzelfde jaar en waarbij voedselplanten gespaard worden) terug te zetten, eventueel hier en daar
inplanten met struweelvormers

Ingreep 5
struweelvormers (bv. meidoorn, sleedoorn, hazelaar, Gelderse roos) aanplanten over een breedte van
6m

Ingreep 6
via de lucht een verbinding maken door takken van de ene zijde omlaag te trekken en vast te maken
aan de andere zijde en deze eventueel te laten overgroeien door bosrank (vaak als alternatief voor
ingreep 5 indien deze niet mogelijk is omdat er een weg loopt of een doorgang tussen weilanden of
akkers moet blijven)

Ingreep 7
struweel beter laten ontwikkelen, eventueel extra struweelvormers inplanten en vermijden dat het
struweel verbost (grootste bomen kappen met interval van 5-10 jaar)

Ingreep 8
spoorwegbermen aan weerszijden van de spoorwegbrug beter verbinden door op de spoorwegbrug
aan beide zijden van de spoorbaan struweel te laten ontwikkelen en/of de brugleuning te laten overgroeien door braam of bosrank en eventueel struweelvormers in te planten
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Na overleg met ANB zal voor de bosreservaten voorkeur gegeven worden aan ingreep 1 boven ingreep
2 op locaties waar hazelmuis aanwezig is, omdat dit sneller tot een goed resultaat zal leiden. Ook
dienen ingrepen langs zonbeschenen zuid-, zuidoost- en zuidwestranden voorrang te krijgen, omdat
de mantelzoomontwikkeling en de vruchtzetting hier beter zullen zijn.
Bij de beheerwerken moet er zeker aandacht aan besteed worden dat het resterende snoeihout niet
achtergelaten wordt en dat – zoals hiervoor reeds vermeld – de aanwezige voedselplanten (bv. hazelaar, sleedoorn, zoete kers, meidoorn, wegedoorn, rode kornoelje, Gelderse roos, brem, hondsroos) en
braam- en bosrankstruwelen zoveel mogelijk ontzien worden. Bij het maaien is een maaizuigcombinatie altijd beter dan klepelen (om te vermijden dat door het hogere nutriëntenaanbod de stikstofminnende soorten toenemen).
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De geadviseerde beheermaatregelen lijken vaak erg ingrijpend, maar hierbij moet steeds in het achterhoofd gehouden worden dat alles zeer kleinschalig en gespreid in tijd en ruimte moet worden
uitgevoerd (zie hoofdstuk 5 voor meer uitleg). We weten in vele gevallen nog niet precies wat de
beste maatregelen zijn (bv. exacte termijnen voor het uitvoeren van terugkerende beheermaatregelen, zoals rotatietijden voor het afzetten van hakhout). Daarom is ‘adaptive management’ en overleg
met specialisten op het terrein vóór de daadwerkelijke uitvoer van een beheermaatregel aan te raden.
De contacten met onze Nederlandse collega’s, die al meer ervaring hebben met het uitvoeren van
beheermaatregelen, zullen hierbij onontbeerlijk zijn.

Overleg met specialisten op het terrein

De beheermaatregelen moeten ook plaats per plaats bekeken worden in functie van de realistische en
praktische haalbaarheid en van de intrinsieke kenmerken en hoedanigheden van elk van de boscomplexen. Op sommige locaties zullen keuzes gemaakt moeten worden (beheer voor hazelmuizen is bv.
niet verzoenbaar met beheer voor orchideeën).
Kaart 8 geeft een overzicht van de locaties waarvoor we beheermaatregelen voorstellen. Deze maatregelen worden in 9.2.1-9.2.6 in detail besproken.
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Kaart 8. Maatregelenkaart voor de gemeente Voeren. Legende: zie p. 136.

9.2.1. Broekbos
Naast de hierna vermelde beheermaatregelen dient de bosrand op zoveel mogelijk plaatsen geschikt
gemaakt te worden via ingreep 2 of 1.

1

holle weg niet opnieuw
open maken maar struweel verder laten ontwikkelen;
aan zuidoostkant ingreep 2
over 5 m; na volledige ontwikkeling van de graft: ingreep 3

2

3
4
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houtkant 5 m uitrasteren
in weiland en verder laten
ontwikkelen, struweelvormers
inplanten om openingen dicht
te maken en houtkant te verbreden
ingreep 6

supplementair aan de voorgaande ingreep kan de weg overbrugd worden door boomkruinen
erboven contact te laten maken of door een brug van kabel of hout te maken en deze te laten
overgroeien met bosrank

5

ingreep 2

6

7

houtkant verder laten ontwikkelen
(aan weerszijden 3 m uitrasteren) en
verder doortrekken door ingreep 5 uit te
voeren
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ingreep 2; de vele overhangende takken over de holle weg behouden als
verbinding
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8
9

laag braamstruweel verder laten
ontwikkelen door ingreep 1
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ingreep 1; braamstruweel niet
terugzetten en geen plantaardig afval van de laagstamboomgaard
op het braamstruweel gooien

10

marginaal struweel in bos
verder laten ontwikkelen
door ingreep 4 en eventueel boomlaag gedeeltelijk terug te zetten

11

13

kapvlakte openhouden door ingreep
4; marginaal struweel langs bosrand
verder laten ontwikkelen

verbinding maken met Spoorwegberm 4
door houtkant verder door te trekken: 5 m
uitrasteren in weiland en struweelvormers inplanten

12

14
15

houtkant 5 m uitrasteren in weiland
en verder laten ontwikkelen

ingreep 2
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meidoornhaag aan weerszijden 5 m uitrasteren en verder laten ontwikkelen, eventueel
ernaast struweelvormers inplanten; verbinden met
Spoorwegberm 4 door ingreep 6 over wandelpad

16
17

ingreep 4
meidoornhaag verbinden met het bos door
ingreep 2

18
19
20
21-22

corridor maken door over een strook van 25 m breed ingreep 1 uit te voeren gevolgd door
ingreep 4

houtkant aan weerszijden 3 m uitrasteren in weiland en verder laten ontwikkelen, struweelvormers inplanten om openingen dicht te maken en houtkant te verbreden

een mogelijke optie voor
het aanleggen van een
verbinding (houtkant van 10 m breed) met
Kattenrot (corridor 4, kaart 7): ten noorden van de weg zijn reeds enkele optimale
houtkanten aanwezig die het aanleggen van
een verbinding kunnen vergemakkelijken,
de weg kan overbrugd worden door boomkruinen erboven contact te laten maken of
door een brug van kabel of hout te maken
en deze te laten overgroeien met bosrank
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ingreep 2

9.2.2. Konenbos
Naast de hierna vermelde beheermaatregelen dient de bosrand op zoveel mogelijk plaatsen geschikt
gemaakt te worden via ingreep 2 of 1.

1

2
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deze optimale houtkant naast de half
holle wandelweg (de ‘Bronnenwandeling’)
behouden en laten uitbreiden aan de zijde van
het weiland door het raster 5 m in het weiland
te plaatsen; bij het onderhoud om de wandelweg open te houden (door de landbouwers
onder begeleiding van het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren) het snoeien zo beperkt
mogelijk houden (enkel de lagere takken terugsnoeien zodat de wandelaars doorkunnen); de
wandelweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer (tijdens onze inventarisatie in 2005 reed
er een quad langs die de vegetatie vlakbij een
bewoond hazelmuisnestje beschadigde); na volledige ontwikkeling van de houtkant: ingreep 3
ingreep 2

3
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meidoornhaag, aan weerszijden 3 m uitrasteren voor
struweelontwikkeling om meer
habitat en een betere verbinding
tussen Konenbos en Broekbos
te creëren; gefaseerd snoeien
(snoeicyclus van 5-10 jaar, delen
van minstens 50 m overslagen)

4
5

langs de perceelrand staan hier enkele struiken: eventueel inplanten met struweelvormers en
verder laten ontwikkelen tot houtkant om meer habitat en verbindingen te creëren

smal bosje langs de weg met o.a. berk: boomlaag voor 75 % terugzetten en eronder struweel
laten ontwikkelen om meer habitat en een betere verbinding tussen Konenbos en Broekbos te
creëren, verbinden met de meidoornhaag op locatie 3 door ingreep 6, in het noorden uitbreiden langs
het weiland tot aan de verbinding met Broekbos door ingreep 5; na de volledige ontwikkeling van de
houtkant: ingreep 3
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6

deze houtkant naast de weg behouden en laten uitbreiden aan de zijde van het weiland door het
raster 5 m in het weiland te plaatsen om meer habitat en een betere verbinding tussen Konenbos
en Broekbos te creëren; na volledige ontwikkeling van de houtkant: ingreep 3; ook de randvegetatie
langs het bosje verder laten ontwikkelen

7
10

ingreep 2

8

ingreep 2

9

beide bosgedeelten beter verbinden door ingreep 5 en de
zo gevormde houtkant uit te rasteren

ter hoogte van de hazelmuisnesten: ingreep 1, eventueel in combinatie met ingreep 2; langs
de rest van de bosrand: ingreep 2

Voor de aanleg van verbindingen tussen Konenbos en Broekbos, Spoorwegberm 3 en Veursbos (corridors 1, kaart 7), zie 9.2.1 (locaties 3 en 4) en 9.2.5 (locaties 3, 5 en 6).
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9.2.3. Spoorwegberm
Langs de spoorwegberm betekent habitatverbetering dat bestaande struwelen van braam, bosrank
en koninginnenkruid zich verder zouden moeten kunnen ontwikkelen en dat moet worden vermeden
dat deze struwelen verbossen of overschaduwd worden door bomen die te hoog worden. Het voedselaanbod kan nog worden verhoogd door een op korte afstand gevarieerde aanplant van allerlei
voedselplanten (hazelaar, zoete kers, meidoorn, sleedoorn, mirabel, haagbeuk, kardinaalsmuts, …).
Ook het gebruik van herbiciden langs de spoorbaan moet worden vermeden, evenals het klepelen van
de vegetatie in de periode dat de hazelmuizen er hun nestjes bouwen en bewonen (juli-november).
Indien er bomen gekapt moeten worden – bij voorkeur bomen die het minst geschikt zijn voor de soort
– moet dit gebeuren in januari-maart, om de aanwezige hazelmuizen zo weinig mogelijk te verstoren.
Hierbij moet wel opgepast worden dat winterslapende hazelmuizen niet vertrappeld worden of overreden met zware machines. Bij een bevroren bosbodem is de verstoringskans het geringste.
In elk geval kan als algemene stelregel worden aangehouden dat elke ingreep langsheen de spoorwegberm in Voeren beperkt moet zijn in ruimte. Grootschalige ingrepen, waarbij bv. de vegetatie van de
spoorwegberm over een lange aaneengesloten afstand zou worden geklepeld (of op een ander wijze
zou worden verwijderd), zouden rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de zeer kwetsbare Vlaamse
hazelmuispopulatie.
Hazelmuisvriendelijk beheer past dus perfect in het reguliere spoorwegbeheer (anders zouden er nu
niet zoveel hazelmuizen en geschikt hazelmuishabitat aanwezig zijn), waarbij o.a. ook vermeden moet
worden dat bomen te hoog worden en op de sporen vallen. Het zou voor ons daarom ook zeer interessant zijn om te weten welk beheer juist aan de basis van deze mooi ontwikkelde spoorwegbermen
ligt. Door bij het beheer aandacht te besteden aan de hiervoor vermelde mogelijkheden tot habitatverbetering, kunnen bij normale exploitatie van de spoorlijn de hazelmuizen toch extra beschermd
worden.

Spoorwegberm 1

1

langs de zuidkant van het naastliggende bos ingreep 1 uitvoeren
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2

aan deze berm dient weinig veranderd te worden,
enkel ingreep 7 en eventueel in
de strook bomen ook nog wat
extra voedselplanten bijplanten
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3

de storthopen op het vlakke gedeelte zeker niet uitbreiden ten koste van de begroeide berm en
de open plekken inplanten met struweelvormers; voor de braamstruwelen op de zuidhelling:
ingreep 7

4
6
7
9

ingreep 6 over de toegangsweg

5

de open plekken inplanten met struweelvormers; voor
de struwelen op de zuidhelling: ingreep 7

het struweel langs de toegangsweg verlengen tot aan de weg door ingreep 5 en verbinden met
het beekbegeleidend bosje aan de overzijde van de weg door ingreep 6
ingreep 2

8

beter verbinden met Spoorwegberm 2 door ingreep 8

aan deze berm dient weinig veranderd te worden, enkel ingreep 7

10
11

de noordelijke en zuidelijke spoorwegberm
verbinden door onder de
spoorwegviaduct struweel te
laten ontwikkelen, eventueel
struweelvormers inplanten
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struweel tussen de
spoorbaan en het bos
laten ontwikkelen, eventueel
struweelvormers inplanten

Voor de aanleg van een verbinding tussen het oostelijke en westelijke deel van Spoorwegberm 1, zie
9.2.4 (locaties 47, 48 en 49).
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Spoorwegberm 2

1

braamstruweel verder laten ontwikkelen en extra struweelvormers inplanten, verbossing vermijden (grootste bomen kappen met interval van 5-10 jaar)

2

ingreep 2 aan de zuidzijde
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3

ingreep 2 aan de zuidzijde

5
6

qua beheer dient hier weinig
te gebeuren, enkel ingreep 7
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4

ingreep 2 aan weerszijden

struweel tussen de spoorbaan en de beboste strook laten
ontwikkelen, eventueel struweelvormers inplanten

7

ingreep 6 over de
toegangsweg

8

ingreep 7

Voor de aanleg van een verbinding met het Veursbos (corridor 3, kaart 7), zie 9.2.5 (locatie 15).
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1

Spoorwegberm 3

2
4
5
7

ingreep 7

3

qua beheer dient hier weinig
te gebeuren, enkel ingreep 7

de strook naast het spoor bedekt met keien niet verder
uitbreiden ten koste van de begroeide braamberm
ingreep 6 over de toegangsweg

6

ingreep 8
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dit bosje zeker behouden (en eventueel naar het
oosten toe verder uitbreiden langs het spoor) en een
beschaduwing van de bosrankstruwelen vermijden door
ingreep 7 in de strook naast de spoorbaan; aan de zijde
van de akkers en weilanden: ingreep 2; gebruik van herbiciden langs de naastliggende akkers en weilanden vermijden; de aanplant van enkele gelijkaardige bosjes met een
hoog voedselaanbod grenzend aan de spoorwegberm zou
de hazelmuispopulatie sterk positief kunnen beïnvloeden,
gezien de zeer hoge hazelmuisdichtheden in dit bosje

een mogelijke optie voor het aanleggen van een verbinding (houtkant van 10 m breed door verdere ontwikkeling van bestaande hagen – zoals de meidoornhaag die vanuit het spoorwegbermbosje vertrekt – en aanplant van nieuwe houtkanten) met het Vrouwenbos (corridor 2, kaart 7), de
weg kan overbrugd worden door boomkruinen erboven contact te laten maken of door een brug van
kabel of hout te maken en deze te laten overgroeien met bosrank, de verbinding gaat hier langs enkele
bestaande bosjes die als stapstenen kunnen dienen

Voor de aanleg van verbindingen met Konenbos en Veursbos (corridors 1, kaart 7), zie 9.2.5 (locaties
5 en 6).
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Spoorwegberm 4

1

2

tussen de strook bomen en de spoorbaan: ingreep 7; ten zuiden van de strook bomen: ingreep 2

ingreep 7

3
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de spoorwegberm verbinden met de houtkant
ten zuiden ervan door ingreep
6 over de weg en ingreep 5 in
het noordelijkste deel van de
houtkant

4

deze houtkant naast de weg behouden
en laten uitbreiden aan de zijde van het
weiland door het raster 5 m in het weiland te
plaatsen
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5

ingreep 8

6

voor het struweel op de noordhelling:
ingreep 7; struweel tussen de spoorbaan
en de beboste strook laten ontwikkelen, eventueel struweelvormers inplanten en de hogere
bomen in de beboste strook verwijderen

Voor de aanleg van verbindingen met Broekbos (corridor 1, kaart 7), zie 9.2.1 (locaties 13 en 15).
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Spoorwegberm 5
Om de hazelmuispopulatie verder te laten uitbreiden naar het meest westelijke gedeelte van de
Voerense spoorwegberm kan men de volgende beheermaatregelen uitvoeren:

1
4

ingreep 7
ingreep 7

2
5

ingreep 7

3

naast de spoorwegviaduct een verbinding maken door
ingreep 5 en over de wegen ingreep 6

ingreep 2 langs de akkers en weilanden aan de zuidkant van de strook
bomen

6

ingreep 2 langs de akkers
en weilanden aan de zuidkant van de strook bomen

7

ingreep 2 langs de akkers en
weilanden aan de zuidkant
van de strook bomen
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8
9

ingreep 7

qua beheer dient hier weinig te gebeuren, enkel
ingreep 7; gebruik van herbiciden
langs de akkerrand vermijden

11
12

ingreep 7

de noordelijke en zuidelijke spoorwegberm
verbinden door onder de spoorwegviaduct struweel te laten
ontwikkelen, eventueel struweelvormers inplanten
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10

ingreep 8

9.2.4. Teuvenerberg / Gulpdal / Obsinnich
In het meest noordelijke gedeelte van dit boscomplex komen langs de zuidwestelijke bosrand geen
optimale habitatplekken voor. Desondanks vonden we er bijna overal sporen van hazelmuizen. De
habitatkwaliteit kan hier sterk verbeterd worden door mantelzoomvegetaties te laten ontwikkelen.
Voor de locaties 1 tot 10, bestaande uit bosrand met aangrenzend weiland en hier en daar een bosje,
graft of talud, is de beste optie om – ná het bereiken van een optimale bosrand- en houtkantstructuur door onderstaande maatregelen – het volledige stuk te omrasteren en extensief te begrazen
(< 0,5 rund/ha bij jaarrondbeweiding en 0,5-1,5 rund/ha bij seizoensbeweiding). Hierbij moet het
raster een eind in het bos geplaatst worden (zodat de randzone mee begraasd wordt) en alle kleine
landschapselementen mee in het begraasde deel opgenomen worden. Om sneller struweelontwikkeling te krijgen, kan de bosrand eerst 10 m uitgerasterd worden en eventueel ingeplant worden met
gemengd loofhout en pas na 5 jaar door verplaatsing van het raster mee opgenomen worden in het
graasbeheer.
Indien deze extensieve begrazing niet mogelijk is, moet op elke locatie afzonderlijk bekeken worden
wat wel haalbaar is:

1
3

ingreep 1, eventueel in combinatie met ingreep 2
bosje met bosrand verbinden
door ingreep 5 langs het raster

2
4

ingreep 1, eventueel in combinatie met ingreep 2; perceel lork gefaseerd omvormen tot loofbos

raster staat hier 6 m van de bosrand, maar het uitgerasterde gedeelte staat aan de zuidoostkant nog in
verbinding met het weiland: randzone volledige uitrasteren
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5
6
7

dit talud is aan de zuidwestzijde afgerasterd: volledig uitrasteren door ook aan de noordoostzijde
een raster te plaatsen en struweel laten ontwikkelen of struweelvormers inplanten om een verbinding te maken met de graft op locatie 7; na volledige ontwikkeling van de graft: ingreep 3
talud verbinden met de graft door ingreep 5 of 6

graft met o.a. hazelaar en bosrank aan weerszijden 3 m uitrasteren voor struweelontwikkeling;
na volledige ontwikkeling van de graft: ingreep 3

8

beide graften verbinden door ingreep
5 en deze plek samen met de graft op
locatie 9 uit te rasteren

9

deze graft met o.a. hazelaar en sleedoorn is aan de noordoostzijde uitgerasterd: ook aan de
zuidwestzijde 3 m uitrasteren voor struweelontwikkeling; na volledige ontwikkeling van de graft:
ingreep 3

10

ingreep 1, eventueel in combinatie met ingreep 2

In het zuidoostelijk gedeelte komen enkele zeer geschikte habitatplekken voor, die nog verder geoptimaliseerd en verbonden kunnen worden:

11

de rand van de holle weg is hier reeds gedeeltelijk
uitgerasterd: overal uitrasteren tot minstens 10 m
van de rand voor struweelontwikkeling, om meer habitat te
creëren aansluitend op het optimale gedeelte op locatie 14

12
13

locatie 14 en 16 verbinden: ingreep 2
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bosje 10 m uitrasteren, aan de zuidoost- en zuidwestzijde struweel laten ontwikkelen (eventueel
inplanten met struweelvormers) en via aanplant van uitgerasterde houtkanten van 10 m breed verbinden met locatie
14 en 16 als alternatief voor verbinding 11-12

14

optimale randzone met braam en bosrank
meer open maken voor een betere lichtinval
door in het achterliggende bos ingreep 1 uit te voeren

15
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ingreep 2; een nog betere optie hier zou zijn het
perceel tussen het weiland en het wandelpad
te kappen voor struweelontwikkeling (en de reeds aanwezige bramen hierbij zoveel mogelijk ontzien), waardoor de noordzijde van het wandelpad ook voldoende
lichtinval krijgt voor struweelontwikkeling

16
17

deze gevarieerde houtkant begint te ver door te
schieten: ingreep 3; extra hazelaar aanplanten
ingreep 3

18

ingreep 4

Ook hier kan het vervolgbeheer – ná het bereiken van een optimale bosrand- en houtkantstructuur
– weer vervangen worden door het ganse weiland, het bosje in het midden en de omliggende randzones en houtkanten te omrasteren en extensief te begrazen.
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Langs de akker, waar op de enige geschikte plek nestjes van hazelmuis gevonden werden, moet het
habitat sterk verbeterd worden door:

19
20
21

deze gevarieerde houtkant is nog hoger doorgeschoten dan houtkant 16: ingreep 3; extra
hazelaar aanplanten
braamstruweel hier verder laten ontwikkelen

deze grotendeels zeer open randzone met hazelaar, vlier en bosrank meer open maken door
in het achterliggende bos ingreep 1 uit te voeren en braamstruweel laten ontwikkelen in de
zone tussen de bosrand en akkerrand

22

kapvlakte onder de hoogspanningslijn: ingreep 4

Ook aan de noordoostzijde, die doorgaans
als minder geschikt beschouwd wordt qua
expositie, dienen beheermaatregelen genomen te worden (zeker gezien de vondst van
hazelmuisnestjes en vele door hazelmuis
aangeknaagde hazelnoten hier):

24

plek met adelaarsvaren: ingreep 4
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23

ingreep 1, eventueel in combinatie
met ingreep 2; in het zuidoostelijke deel voorbij de laatste waarneming van
hazelmuissporen hazelaar inplanten; geen
herbiciden meer gebruiken om de schrikdraad vrij te stellen

De bezette habitatplekken ten noorden en ten zuiden van de Gieveldweg zouden zo goed mogelijk
met elkaar verbonden moeten worden. Hiervoor dient men na te gaan of er, daar waar de Gieveldweg
door het bos loopt, voldoende boomkruinen aan weerszijden van de weg elkaar raken. Indien dit niet
het geval is, kan men op regelmatige afstand (bv. om de 50 m) ingreep 6 uitvoeren. Ook kan er een
verbinding gemaakt worden (en extra habitat gecreëerd) via de beboste slenk in het weiland:

25

de akker niet bewerken tot vlak tegen de rand van de slenk, maar aan weerszijden een zone
van 3 m vrijlaten waar zich struweel kan ontwikkelen, de boomlaag van de slenk 75 % uitdunnen (waarbij voedselplanten ontzien worden) en inplanten met struweelvormers; bij vervolgbeheer nieuwe verbossing tegengaan

26
27

een verbinding maken over de weg door te zorgen dat de boomkruinen elkaar raken op
natuurlijke wijze of door ingreep 6
slenk verbinden met het talud aan de overzijde van het wandelpad door ingreep 5 of 6 tussen
de slenk en het wandelpad en ingreep 6 over het wandelpad
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Ten zuiden van de Gieveldweg liggen de optimale habitatplekken en hazelmuiswaarnemingen verder
uiteen dan aan de noordzijde. We geven hier hoofdzakelijk een aantal mogelijke beheermaatregelen in
de nabije omgeving van de hazelmuiswaarnemingen. In tweede instantie dienen deze locaties verder
uitgebreid en met elkaar verbonden te worden door ertussen een geschikte randzone te creëren via
ingreep 2 of 1.

28
29

houtkant op talud van holle weg verder laten ontwikkelen, eventueel struweelvormers inplanten; na volledige ontwikkeling van de houtkant: ingreep 3

houtkant op talud van holle
weg verder laten ontwikkelen, eventueel struweelvormers
inplanten; na volledige ontwikkeling
van de houtkant: ingreep 3

ingreep 1 (in gans het perceel tussen het weiland en het
wandelpad), eventueel in combinatie
met ingreep 2
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30
31

ingreep 1

32

graft met o.a. hazelaar en bosrank
aan weerszijden 3 m uitrasteren
voor struweelontwikkeling; na volledige
ontwikkeling van de graft: ingreep 3

33

34
35
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graft verbinden met de bosrand
(takken raken elkaar nu reeds
bijna) door ingreep 5 of 6
bosrankstruweel ontzien bij uitvoeren van ingreep 1 op locatie 31
inham met matig tot optimaal
ontwikkelde randzone: ingreep 2

36

sleedoornbosje verbinden met
de bosrand door struweelvormers aan te planten over een breedte van
10 m en mee uit te rasteren
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Ook hier kan het vervolgbeheer weer
vervangen worden door vanaf locatie 31
het weiland, de omliggende randzones,
de graften en de aan te planten verbindende houtkanten te omrasteren en
extensief te begrazen.

een verbinding (en extra voedsel) creëren tussen de kapvlakte en de strook met voedselplanten aan
de overzijde van het wandelpad door
ingreep 1 in gans dit gedeelte zodat de
bramen zich verder kunnen ontwikkelen
en door ingreep 6 over het wandelpad

39

ingreep 1 in gans het gedeelte
tussen de akker en het wandelpad; eventueel de akker 3-10 m minder
bewerken langs bosrand en braamstruweel laten ontwikkelen en/of andere
struweelvormers inplanten

40
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37
38

naaldhoutkapvlakte: ingreep 4

laag braamstruweel verder laten ontwikkelen door ingreep 4 en eventueel ingreep 1
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41

naaldhoutkapvlakte (en in de mate van
het mogelijke ook de andere aanwezige
en geplande kapvlaktes): ingreep 4

42
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ingreep 2; haagbeuken knotten om
lichtinval op achterliggende kapvlakte
te vergroten en struweelontwikkeling te stimuleren

43

44
45
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ingreep 2 (zonder raster)
ingreep 1
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braam- en bosrankstruweel op
kapvlakte verder laten ontwikkelen door ingreep 4 en snoeihout te verwijderen; hazelaar voor 50 % terugzetten

46

ingreep 4 (nieuw
aangeplante boompjes weer verwijderen en hakhoutbestand van esdoorn, es
en hazelaar voor 50 % terugzetten)

47
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naaldhout gefaseerd
verwijderen waar dit
nog niet gebeurd is, gevolgd
door ingreep 4

48

de zeer geschikte bermen van de spoorweg aan weerszijden van de spoorwegviaduct
(Spoorwegberm 1) beter verbinden door hier corridors aan te leggen: over een strook van
25 m breed ingreep 1 uitvoeren gevolgd door ingreep 4 (een alternatief is een verbinding maken vlak
naast de spoorwegviaduct, maar wegens het natte karakter van deze strook is dit mogelijk minder
haalbaar)

49

de verbinding volledig maken door ingreep 1
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9.2.5. Veursbos / Roodbos / Vossenaerde
Naast de hierna vermelde beheermaatregelen dient de bosrand op zoveel mogelijk plaatsen geschikt
gemaakt te worden via ingreep 2 of 1.

1
3

ingreep 4

2

ingreep 1
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deze houtkant met optimaal habitat verder laten
ontwikkelen: de openingen
inplanten met struweelvormers
en aan weerszijden 5 m uitrasteren voor struweelontwikkeling,
zodat er een corridor ontstaat
tussen Konenbos en Veursbos
(corridor 1, kaart 7); na volledige
ontwikkeling van de houtkant:
ingreep 3

4
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graft verder laten ontwikkelen en
openingen inplanten met struweelvormers; na volledige ontwikkeling van de
graft: ingreep 3
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5

een extra verbinding met het Konenbos
kan gecreëerd worden door de houtkant langs het wandelpad (o.a. meidoornhaag, sleedoorn, hazelaar) verder door te
trekken, de openingen erin te dichten en
hem verder te laten ontwikkelen (5 m uitrasteren in weiland) (corridor 1, kaart 7)

6
7

door ingreep 6 uit te voeren over het wandelpad kan het Veursbos ook verbonden worden met
de zeer geschikte bermen van de spoorweg (Spoorwegberm 3) (corridor 1, kaart 7)

deze graft verder laten ontwikkelen, de openingen inplanten met struweelvormers en de
graft zo ook verbinden met het bos; het Veursbos nog beter verbinden met het Konenbos en
Spoorwegberm 3 door ingreep 6 uit te voeren over het wandelpad; na volledige ontwikkeling van de
graft: ingreep 3

8
9

dit verruigd grasland verder
laten verruigen door ingreep 4
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ingreep 1 (in gans het perceel tussen het weiland en het
wandelpad)

10
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langs de rand van dit perceel in de mate van het
mogelijke struweel laten ontwikkelen (hier niet
ingreep 1 uitvoeren omdat dit perceel reeds jarenlang
specifiek beheerd wordt voor de ontwikkeling van orchideeën)

11

langs de bosrand ingreep 2 uitvoeren; de houtkanten en bomenrijen verder laten ontwikkelen
(aan weerszijden 3 m uitrasteren) en de openingen inplanten met struweelvormers; na volledige ontwikkeling van de houtkanten: ingreep 3

12
13
15

bij het maken van deze verbinding zorgen dat de struweelvormers in contact komen met een
aantal van de kerselaars die een belangrijke voedselbron vormen voor de hazelmuizen
ingreep 1

14

ingreep 1

een mogelijke optie voor het aanleggen van een verbinding (houtkant van 10 m breed) met
Spoorwegberm 2 (corridor 3, kaart 7), de weg kan overbrugd worden door boomkruinen erboven contact te laten maken of door een brug van kabel of hout te maken en deze te laten overgroeien
met bosrank, er kan een verbinding met het bosje voorzien worden als stapsteen (randen bosje beter
laten ontwikkelen in dat geval)

16

ingreep 1
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17

houtkant verder laten ontwikkelen (aan
weerszijden 3 m uitrasteren) en openingen inplanten met struweelvormers; na volledige ontwikkeling van de houtkant: ingreep 3

18

weiland afsluiten en in volledig perceel
ingreep 2 uitvoeren; in bosrand erachter eventueel ingreep 1

19
20

ingreep 2

ingreep 1, takafval verwijderen uit
de bosrand, beschaduwing door
akkergewassen vermijden

21
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meidoornhaag verder laten ontwikkelen (aan weerszijden 3 m uitrasteren of niet bewerken) en overgroeien door
braamstruweel om de graft beter te verbinden met de bosrand; gefaseerd snoeien
(snoeicyclus van 5-10 jaar, delen van minstens 50 m overslagen)

22

graft verder laten ontwikkelen (akker 3
m ernaast aan weerszijden niet bewerken) en openingen inplanten met struweelvormers; om de achterliggende akker bereikbaar te
houden, kan ingreep 6 uitgevoerd worden; na
volledige ontwikkeling van de graft: ingreep 3

23
24
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graft verbinden met de bosrand door
struweelvormers aan te planten over
een breedte van 6 m
sleedoornhaag verder laten ontwikkelen

Hier geven we een aantal opties voor het aanleggen van een verbinding (houtkant van 10 m breed)
met het Vrouwenbos (corridor 2, kaart 7). De weg kan overbrugd worden door boomkruinen erboven
contact te laten maken of door een brug van kabel of hout te maken en deze te laten overgroeien met
bosrank.

25
26
27

deze corridor volgt zoveel mogelijk de bestaande perceelsranden en maakt gebruik van reeds
bestaande houtkanten, nadeel is dat hij op één locatie dwars over een akker loopt
deze corridor volgt volledig de bestaande perceelsranden

ook deze corridor volgt volledig de bestaande perceelsranden, maar is een stuk langer dan
de vorige, wat gecompenseerd wordt doordat hij voor een deel langs een bosje loopt dat als
stapsteen kan dienen nadat de habitatkwaliteit verbeterd wordt
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28

ook deze corridor volgt volledig de
bestaande perceelsranden en is een stuk
minder lang dan de vorige, hij loopt voor een deel
langs een bosje dat als stapsteen kan dienen nadat
de habitatkwaliteit verbeterd wordt, de overbrugging van de weg (zie 33) is hier het eenvoudigste
uit te voeren omdat er reeds hoge bomen staan
aan weerszijden van deze weg (die mogelijk reeds
in contact staan met elkaar): alles samen genomen lijkt deze corridor de meest haalbare
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30

ingreep 2 op gans talud

© Goedele Verbeylen

29

ingreep 1 (hulst ontzien)

31

snoeihout van de kapping
verwijderen; ingreep 4; meidoornhaag tussen kapvlakte en weiland 3 m uitrasteren in weiland en
verder laten ontwikkelen

32

33
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meidoornhaag 5 m uitrasteren in weiland en verder
laten ontwikkelen
ingreep 6 (indien nog geen
natuurlijke verbinding aan-

wezig)

34
35

ingreep 3

ingreep 1 ter hoogte van hazelmuisnest en
ingreep 2 in de rest van de bosrand

36

ingreep 1

Daar waar het bos doorsneden wordt door de N648 en Magnebois en Kys dient men na te gaan of er
voldoende boomkruinen aan weerszijden van de weg elkaar raken. Indien dit niet het geval is, kan men
op regelmatige afstand (bv. om de 50 m) ingreep 6 uitvoeren.
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9.2.6. Vrouwenbos / Stroevenbos / Sint-Gillisbos en Lobos
Naast de hierna vermelde beheermaatregelen dient de bosrand op zoveel mogelijk plaatsen geschikt
gemaakt te worden via ingreep 2 of 1.
Door de vondst van aangeknaagde haagbeukzaadjes in een zuidoostelijk gelegen houtkant vermoeden we dat hazelmuis ook hier aanwezig is. Het habitat en de verbindingen kunnen verbeterd worden door volgende ingrepen:

1
2
4-6

ingreep 1
ingreep 1
ingreep 4

3

houtkanten verder laten ontwikkelen (langs akkers 3 m
ernaast aan weerszijden niet bewerken, langs weilanden
aan weerszijden 3 m uitrasteren) en openingen inplanten met
struweelvormers

7

ingreep 1 en/of 2
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De zuidwestelijke bosrand is duidelijk het beste ontwikkeld. Hier
werden dan ook de meeste sporen
van hazelmuis gevonden en zullen
de ingrepen het meeste resultaat
opleveren.
dit optimale struweel verder
laten ontwikkelen en verbossing vermijden; in de bosrand
erachter ingreep 1

9

braamstruweel langs houtkant verder laten ontwikkelen, na volledige ontwikkeling van
de houtkant: ingreep 3
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8

12
10
13

graft verder laten ontwikkelen en aan weerszijden 3 m uitrasteren; na volledige ontwikkeling
van de graft: ingreep 3
ingreep 2

11

graft verbinden met de bosrand door ingreep 5
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een mogelijke optie om een verbinding te maken met het Lobos
door de bestaande hagen en houtkanten
verder te laten ontwikkelen en aan weerszijden 3 m uit te rasteren (of 5 m aan de
zijde van het weiland voor de houtkant
die langs de weg gelegen is), de openingen
in te planten met struweelvormers en
ingreep 6 uit te voeren over de weg
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14

ingreep 2

15

16
17
18
19

ingreep 2

ingreep 1 en/of 2
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naaldhoutkapvlakte (en in
de mate van het mogelijke ook de andere aanwezige en
geplande kapvlaktes): ingreep 4

graft verder laten ontwikkelen en aan weerszijden 3 m uitrasteren; na volledige ontwikkeling
van de graft: ingreep 3
graft verbinden met het bos door ingreep 5
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20

ingreep 1 en/of 2; beschaduwing van de randvegetatie
door akkergewassen (maïs) vermijden

22

ingreep 4

eventueel aan weerszijden
van het pad de boomlaag 5 m
terugzetten om de struweelontwikkeling te bevorderen

24
25-26

ingreep 1, eventueel in combinatie met ingreep 2
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ingreep 1 en/of 2
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21
23

ingreep 7

Aan de noordoostelijke rand van het bos kwamen enkele interessante plekken voor waar we toch iets
dieper willen op ingaan, ondanks de afwezigheid van hazelmuiswaarnemingen:

27
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deze hoogstamboomgaard werd door een meidoornhaag overwoekerd met braam en een
pad gescheiden van de bosrand: hier zou men het pad iets dieper in het bos kunnen leggen
(met boomverbindingen boven het pad) en het huidige pad inplanten met loofhout, zodat er een
geleidelijke overgang van de bosrand naar het braamstruweel gecreëerd wordt; in 2006 werd het
braamstruweel aan de zijde van de boomgaard echter weggemaaid en de meidoornhaag kort afgezet:
in de toekomst niet meer maaien en snoeien en het braamstruweel en de meidoornhaag opnieuw
laten ontwikkelen, ook vermijden dat er snoeihout of maaisel achterblijft op de struwelen

28

deze mooie houtkant met braam, hazelaar, meidoorn wordt regelmatig gemaaid om het
pad vrij te houden: in de toekomst maaien in januari-maart en het braamstruweel toch iets
verder laten ontwikkelen

29

ingreep 4, om hier een basis te hebben voor de verbinding met Spoorwegberm 3
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10. Besluit

169
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Bewoond hazelmuisnestje

© Griet Nijs

Net als voorgaande jaren wijzen de gegevens erop
dat het huidige verspreidingsgebied beperkt is tot
de oostelijke helft van de Voerstreek. Hier vonden we hazelmuissporen in vijf bossen, die allemaal op zijn minst gedeeltelijk aangewezen zijn als
bosreservaat (Broekbos, Konenbos, Teuvenerberg/
Gulpdal/Obsinnich, Veursbos/Roodbos/Vossenaerde
en Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos) en langs
gans de spoorwegberm ten oosten van het centrum
van Sint-Martens-Voeren. Ook in het Lobos vonden
we mogelijke sporen van hazelmuis (twee aangeknaagde kersenpitten). Alle overige bossen leverden
geen enkel spoor van hazelmuis (meer) op. Los van
onze inventarisaties werd in Altembroek in 2005 een
hazelmuis gezien, op exact dezelfde plaats als in de
jaren ’90.

Jonge hazelmuis voor nest

Het totale aantal gevonden nesten (106)
lag heel wat hoger dan in 2005 (16). Dit is
gedeeltelijk te danken aan de inventarisatie
van een – qua habitatkwaliteit zeer geschikt
– nieuw gebied (de Voerense spoorwegberm) en waarschijnlijk ook aan een goede
voortplanting ten gevolge van de zeer goede
vruchtzetting in 2006 van allerlei besdragende struiken (mirabel, zoete kers, …). De
gegevens wijzen dus nog steeds op een zeer
kleine Vlaamse restpopulatie, die dringend
beschermingsmaatregelen nodig heeft om
te blijven voortbestaan.

De concrete beschermingsmaatregelen die in voorgaand rapport (Verbeylen & Verbelen 2006) geadviseerd werden ter verbetering van de habitatkwaliteit en -connectiviteit en ontwikkeling van een
hazelmuismetapopulatie, worden in dit rapport op basis van de bijkomende inventarisatiegegevens
verder uitgewerkt. Zo werd voor de ganse gemeente Voeren ten oosten van de N627 (Batticestraat)
een actuele verspreidingskaart, een habitatgeschiktheidskaart en een maatregelenkaart opgemaakt.
Al onze inspanningen leidden reeds tot heel wat acties ten voordele van de hazelmuis.
De hier geadviseerde beheermaatregelen werden overgenomen in de in opmaak zijnde beheerplannen voor de bosreservaten Broekbos, Teuvenerberg en Veursbos (Aeolus in opdracht van ANB). Dit
betekent dat – eens deze beheerplannen goedgekeurd zijn – de maatregelen ook daadwerkelijk zullen
uitgevoerd worden.
Daarnaast overleggen we met allerlei terreinbeheerders (ANB/INBO, Gemeente Voeren, Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren, NMBS/Infrabel, de plaatselijke Natuurpunt-afdeling, privé-personen, …) om te bekijken wat haalbaar is.
Als er in Voeren beheermaatregelen moeten uitgevoerd worden (zoals onderhoud van houtkanten) op
locaties waar hazelmuis voorkomt, wint men ons advies in.
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Op basis van de voorliggende gegevens adopteerde de Gemeente Voeren de hazelmuis in het GALSproject (Gemeenten adopteren Limburgse soorten) en wordt er in 2007 een actieplan uitgeschreven
met maatregelen ten voordele van de hazelmuis.

Hazelmuisworkshop georganiseerd door ANB: overleg met terreinbeheerders
Wie geïnteresseerd is om mee te werken aan verdere inventarisaties of om
zelf beheermaatregelen uit te voeren in
een bepaald gebied, kan ons contacteren voor meer advies. Eveneens kan je
bij ons terecht voor het doorgeven van
hazelmuiswaarnemingen en het insturen van aangeknaagde hazelnoten ter
determinatie. Een gecoördineerde aanpak is noodzakelijk, waarbij niet enkel de
verspreiding van de hazelmuizen, maar
ook de getroffen maatregelen en de
effecten ervan opgevolgd worden.

© Dominique Verbelen
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Al deze contacten zullen vanaf 2007 leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van beheermaatregelen
op het terrein met hopelijk tijdig de broodnodige versterking van de resterende hazelmuispopulatie
tot gevolg.

Ervaringen uitwisselen met onze Nederlandse collega’s

Ook in de toekomst zal de Zoogdierenwerkgroep verdergaan met de kartering van het habitat en het
volledige verspreidingsgebied van de hazelmuis in Vlaanderen, zodat het beheerplan kan bijgestuurd
worden op basis van meer volledige gegevens. In Voeren is de verspreiding nu voldoende gekend
en starten we in 2007 met monitoring, die grensoverschrijdend uitgevoerd zal worden in samenwerking met onze Nederlandse collega’s (Zoogdiervereniging VZZ, Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen en Centraal Bureau voor de Statistiek).
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11. Dankwoord
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Dit ganse hazelmuisverhaal kent ondertussen zoveel enthousiaste medewerkers, dat we hier enkel de
organisaties vermelden en niet alle personen afzonderlijk zullen bedanken. Onze partners in hazelmuisland, met wie we samenwerkten, overlegden, van wie we logistieke en financiële ondersteuning
kregen, die we adviseerden en die ons goede raad gaven: ANB/INBO, Gemeente Voeren, NMBS/
Infrabel, LIKONA, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de plaatselijke Natuurpunt-afdeling,
Natuur en Heem Voeren, Bossengroep Zuid-Limburg, VZZ, IKL, CBS en allerlei privé-eigenaars.
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Goedele, die zélfs ezels geïnteresseerd krijgt in hazelmuisjes... en nu nog de vrijwilligers...

© Rian Pulles
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Een speciaal woordje van dank geldt voor de vrijwilligers van de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, de
Natuurstudiegroep Dijleland, de Zuid-West-Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, de Zoogdierenwerkgroep
De Bron en allerlei andere organisaties, zonder wie dit allemaal niet mogelijk was geweest. En
Natuurpunt Studie, die zorgde voor de broodnodige ondersteuning van de vrijwilligers, mag hierbij
natuurlijk niet vergeten worden. Hieronder een impressie van de mensen die het meeste werk verzet
hebben.

Dominique, alwetende en alziende...

Ivo, de lijfwacht, die zorgt dat alles volgens de regels van de wet verloopt...
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Griet, die droomt van een reusachtig bos
vol met hazelmuisjes...

alle andere vrijwilligers, die echt álles uitkammen en nieuwe inventarsiatiesmethodes uittesten...

© Dominique Verbelen

© Goedele Verbeylen

© Rian Pulles

Rian, die met zijn ogen dicht méér dan
alleen maar hazelmuisjes vindt...
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einde
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De Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt houdt zich bezig met de inventarisatie en de bescherming van alle inheemse zoogdieren in Vlaanderen. Voor heel wat projecten werken we samen met overheden, instituten of universiteiten. Bescherming van
een bedreigde soort begint echter steeds bij het in kaart brengen van de verspreiding. Het zijn de gegevens uit het veld, geleverd
door de vrijwilligers, die de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek of voor het opstellen van soortbeschermingsplannen.
Hamsterburchten en hazelmuisnesten opsporen, braakballen pluizen, met behulp van valletjes kleine zoogdieren inventariseren
in een natuurgebiedje, met een zaklamp op zoek naar grote zoogdieren op een avondlijke tocht… Het is maar een greep uit
de activiteiten van de Zoogdierenwerkgroep. Daarnaast trachten we zoveel mogelijk informatie te verzamelen rond ecologie,
inventarisatiemethodes, bescherming en zelfs bestrijding van allerlei zoogdiersoorten, zowel via literatuur als door eigen onderzoek. Om vrijwilligers hierover te informeren worden er ook allerlei educatieve activiteiten georganiseerd, zoals infoavonden en
thematische excursies. De vele inventarisaties die we uitvoeren, leiden na opslag van alle gegevens in de Zoogdierendatabank en
na verwerking onder andere tot allerlei publicaties, zoals dit rapport.

